
 
REGULAMENTO - WIZARD NIGHT RUN 

 

 
 
1. O EVENTO 
EVENTO: WIZARD NIGHT RUN 
DATA: 08/12/2018 
LOCAL: RUA GUANABARA, 647 – FRANCISCO BELTRÃO/PR 
ORGANIZADOR: WIZARD FRANCISCO BELTRÃO 
 
2. PROGRAMAÇÃO 
Largada: Wizard Escola de Idiomas (Rua Guanabara, 647, Vila Nova - Francisco Beltrão, PR) 
Horário: Largada da corrida - 20h00min / Premiação - 21h45min (sujeito a modificação) 
Data: 08 de Dezembro de 2018 
Percursos: Corrida 5k e 10k 
 
3. INSCRIÇÕES 
3.1 A inscrição da WIZARD NIGHT RUN é pessoal e intransferível, não sendo possível haver substituição de qualquer pessoa por outra, sem exceções. 
3.2 O valor da inscrição não será devolvido em qualquer hipótese. 
3.3 A idade mínima é de 16 anos completos. 
3.3.1 A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro de 
2018. 
3.3.2 Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova, obrigatoriamente com autorização do pai ou de um responsável legal.  
3.3.3 A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade do mesmo responsável e será retida pela organização no ato da 
retirada do kit do atleta. 
3.4 No ato da inscrição o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com 
o TERMO DE RESPONSABILIDADE, que é  parte integrante deste regulamento. 
3.5 As inscrições serão realizadas pelo site: www.ticketagora.com.br ou na secretaria da escola, localizada na Rua Guanabara, 647, Vila Nova, no município de 
Francisco Beltrão/PR. 
3.6 Alunos devidamente matriculados na WIZARD Francisco Beltrão terão desconto especial para inscrições feitas na secretaria da escola. 
 
 
4. LOTES 
4.1 Serão feitos três (3) lotes para pagamento, iniciando no dia 20/07/2018 e encerrando no dia 04/12/2018: 
 
Lote 01 
Entre 20/07/2018 e 31/08/2018  
R$ 45,00 + taxa do site ticketagora  

 
Lote 02  
Entre 01/09/2018 e 15/10/2018 
R$ 50,00 + taxa do site ticketagora  

 
Lote 03  
Entre 16/10/2018 e 04/12/2018 
R$ 55,00 + taxa do site ticketagora  

 
4.2 Grupos e assessorias deverão realizar inscrição através de planilha a fim de fazer jus aos benefícios, não sendo cobrada a taxa do site. A cada 10 (dez) 
inscrições realizadas, o grupo/assessoria receberá uma inscrição cortesia. 
4.2.1 Para receber a planilha, o responsável deverá entrar em contato via e-mail, enviando mensagem para o endereço eletrônico wizard.runners@gmail.com. 
4.3 As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo, caso as 400 (quatrocentas) vagas sejam preenchidas antes da data final. 
 
 
5. RETIRADA DO KIT 
5.1 A retirada do KIT será feita na Wizard Francisco Beltrão, localizada na rua Guanabara, 647, Vila nova, no município de Francisco Beltrão, PR, no dia e horário 
abaixo mencionados: 
 
Dia: 7 de dezembro de 2018 (SEXTA-FEIRA) 
Horário: das 15h00min às 20h00min  
 
Dia: 8 de dezembro de 2018 (SÁBADO) 
Horário: das 8h00min às 12h00 e das 13h00min às  17h30min 
 
5.2 O Kit é composto por 
1 unidade, conforme o tamanho informado na inscrição 
4 alfinetes 
1 chip descartável 
1 numeral de peito 
5.2.2 Poderão constar nos kits demais brindes e panfletos que ocasionalmente os patrocinadores quiserem incluir. 
5.3 O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação de documento com foto ou por outra pessoa com o documento em mãos. 
5.4 O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit. 

http://www.ticketagora.com.br/


 
6. INFORMAÇÕES GERAIS 
6.1 Os atletas utilizarão chip de cronometragem do tipo descartável, não havendo necessidade de devolução após o término da prova. 
6.2 Será fornecido a cada participante um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasuras ou alterações, durante toda a PROVA. 
6.2.1 O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa, ficará responsável por quaisquer acidentes ou danos que o substituto venha a sofrer, 
isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.  
6.3 O participante é responsável pelas informações fornecidas no momento na inscrição (online ou na secretaria da escola). Caso comprovada fraude, o atleta 
será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental; 
6.4 É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso.  
6.5 A prova é individual sendo proibido o auxílio de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da 
organização da prova; 
6.5.1 O acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., com bicicletas e outros meios, resultarão na desclassificação do participante; 
6.6 Em caso de mau tempo que comprometa a incolumidade física dos atletas, a prova será transferida para outra data, ficando os inscritos com o crédito da 
nova inscrição. 
 
7. ESTRUTURA  
7.1 Haverá dois pontos de hidratação durante o percurso. 
7.2. Os atletas terão disponíveis para sua comodidade guarda-volumes, bem como sanitários na região próximo a largada/chegada da prova (dentro da 
estrutura da escola) 
7.2.1 O horário de funcionamento do guarda-volumes será das 19h00min às 22h30min no dia da prova. 
7.3 Na chegada, haverá tendas com frutas, para reidratação dos atletas devidamente inscritos na prova. 
 
8. PREMIAÇÃO 
8.1 PREMIAÇÃO GERAL - Os cinco primeiros colocados na categoria geral masculina e as cinco primeiras colocadas na categoria geral feminina, receberão 
troféus nos 5km e 10km. 
8.2 PREMIAÇÃO POR CATEGORIAS - O primeiro (1º), segundo (2º) e terceiro (3º) colocado, masculino e feminino, nos 5k e 10k, de cada faixa etária, receberá 
troféu;  
 
8.3 Categorias de 5k e 10k, masculino e feminino: 
16* a 24 anos – os 1º, 2º e 3º lugares receberão troféus; 
25 a 30 anos – os 1º, 2º e 3º lugares receberão troféus; 
31 a 35 anos – os 1º, 2º e 3º lugares receberão troféus; 
36 a 40 anos – os 1º, 2º e 3º lugares receberão troféus; 
41 a 45 anos – os 1º, 2º e 3º lugares receberão troféus; 
46 a 50 anos – os 1º, 2º e 3º lugares receberão troféus; 
51 a 55 anos – os 1º, 2º e 3º lugares receberão troféus; 
56 a 60 anos – os 1º, 2º e 3º lugares receberão troféus; 
Acima de 61 - os 1º, 2º e 3º lugares receberão troféus; 
* Idade mínima para 5k – 16 anos. 
* Idade mínima para 10k – 18 anos. 
 
8.4 PREMIAÇÃO POR ASSESSORIA - Haverá premiação para a assessoria/equipe com maior número de atletas. Para o cômputo, serão levadas em conta as 
inscrições realizadas através da planilha destinada a inscrições em grupo. 
8.4.1 A premiação será para as 3 primeiras assessorias, cada uma recebendo um troféu alusivo à sua respectiva colocação. 
8.5 Todo o atleta que completar o percurso para o qual foi inscrito receberá medalha de participação. 
 
9. INFORMAÇÕES FINAIS 
9.1 No ato da inscrição, fica presumida que a participação na prova ocorre de forma livre e espontânea. 
9.2 Ao participar do evento, o atleta autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação no evento 
para finalidades de marketing da marca WIZARD BY PEARSON. 
9.3 Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da prova e, ao realizarem a inscrição, declaram gozar 
de boa saúde para realizar atividade física na modalidade de corrida.   
9.4 O atleta será responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando por si só, se deve, ou não 
continuar ao longo da competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação de uma avaliação média, excluir o participante a qualquer momento.  
9.5 A prova disporá de um profissional de saúde devidamente habilitado e de uma ambulância para prestar atendimento de emergência e urgência para os 
atletas devidamente inscritos na prova. 
9.5.1 Caso seja necessário prosseguir com atendimento fora do local da corrida, o encaminhamento será  efetuado para a REDE PÚBLICA.  
9.5.2 Por decisão do atleta ou acompanhante responsável, poderá ser optado por outro sistema de atendimento (particular ou convênio), ficando isenta a 
ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção e transferência até seu atendimento médico. 
9.6 A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente, sem prévia 
comunicação aos interessados. 
9.7 A organização se reserva no direito de indeferir qualquer inscrição que entender necessária para a boa execução da prova.  
9.8 Ao se inscrever na WIZARD NIGHT RUN, o atleta declara automaticamente seu conhecimento acerca de todos os termos deste Regulamento. 
9.9 Eventuais dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas ao e-mail: wizard.runners@gmail.com ou através do telefone (46) 9-9110-6878. 
9.10 Dúvidas e/ou casos omissos serão dirimidos pela ORGANIZAÇÃO de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
 
10. SUPORTE DO EVENTO 
E-mail: wizard.runners@gmail.com  
Fone: (46) 9-9110-6878 
Facebook do evento: https://www.facebook.com/wizardnightrun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Beltrão, julho de 2018 
Comissão Organizadora – Wizard Night Run 


