
REGULAMENTO – CORUJÃO UNIMED 2019 

EDIÇÃO EXPLORE A CIDADE 

 

1. SOBRE A CORRIDA 

REALIZAÇÃO: Unimed Ponta Grossa Cooperativa de Trabalho Médico  
ORGANIZAÇÃO: Global Vita Marketing Esportivo 

DATA: 13/04/2019  

LOCAL DE LARGADA: Pátio do Conservatório Municipal Maestro Paulino/Biblioteca Municipal 
– ou em local a ser devidamente informado no site da corrida com até sete dias de 
antecedência ao dia da prova.  

HORÁRIO DE LARGADA:  
A ser divulgado em breve. 

LIMITE DE PARTICIPANTES: Em consideração às questões técnicas do percurso e ao 
atendimento à segurança dos corredores, as vagas da prova serão limitadas em 2.500. 
 
LIMITE DE CONCLUSÃO: 01h40 (um hora e quarenta minutos). Após este horário, o tráfego de 
veículos será liberado. O atleta que, em qualquer um dos trechos, não estiver dentro do tempo 
projetado, será convidado a se retirar da corrida e a organização não se responsabilizará por 
acidentes com atletas que ainda estiverem no percurso.  

CRONOMETRAGEM: O sistema de cronometragem será encerrado às 1h e 40min após a 
largada da prova. Os atletas que terminarem a prova depois do horário mencionado não terão 
o tempo computado.  

 

2. PERCURSOS 

A corrida será disputada nas distâncias de 5Km e 10Km, aproximadamente. A corrida terá a 
duração máxima de 1h e 40min. O atleta que, em qualquer um dos trechos, não estiver dentro 
do tempo projetado, será convidado a se retirar da corrida. 

 

3. CATEGORIAS 

Poderão participar da corrida os atletas dos sexos feminino e masculino, regularmente 
inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da corrida. 



Os atletas podem participar da prova de 5Km ou 10Km, inscrevendo-se em uma única 
categoria, conforme descrito a seguir:  

Categoria juvenil – atletas de 18 a 27 anos, completados ou a completar em 2019. 
Categoria adulto – atletas de 28 a 37 anos, completados ou a completar em 2019. 
Categoria master - atletas de 38 a 47 anos, completados ou a completar em 2019. 
Categoria sênior - atletas de 48 a 57 anos, completados ou a completar em 2019. 
Categoria veterano – atletas com 58 anos ou mais, completados ou a completar em 2019. 

Idade mínima: A idade mínima para participação no Corujão Unimed é de 16 anos, completos 
em 2019, para o percurso de 5Km. Só poderão participar do percurso de 10Km os atletas a 
partir de 18 anos, completos em 2019. 

 

4. INSCRIÇÕES 
 
4.1 PERÍODO 
Até o dia 08 de abril, ou até quando for preenchido o limite máximo de 2.500 atletas inscritos.  
Pagamentos via cartão de crédito/débito até o dia 08 de abril e por boleto bancário somente 
até dia 02 de abril. 
 
4.2 LOCAL 
As inscrições serão feitas, exclusivamente, de forma online. Ao acessar o site do evento 
(www.unimedpg.com.br/corujao), e informar que deseja se inscrever, o participante será 
direcionado para a plataforma Ticket Agora para prosseguir com a inscrição. Não serão aceitas 
inscrições por telefone, whatsapp ou fax ou outros meios que não sejam o site oficial do 
evento. 
 
4.3 INSCRIÇÕES PARA GRUPOS/ASSESSORIAS 
Descritos no item 4.4 deste Regulamento e com isenção de taxa de conveniência para 
grupos/equipes/assessorias a partir de 20 atletas inscritos.  
 
A cada 10 participantes inscritos, a equipe ganha 01 (uma) inscrição cortesia (Kit Aquecimento 
– número de peito + chip de cronometragem + medalha finisher).  
 
Para usufruir do benefício deste item, as inscrições deverão ser feitas em pedido único, via 
planilha. A planilha deverá ser solicitada pelo e-mail contato@globalvita.com.br e enviada até 
o dia 15/03/2019. 
 
 
4.4 VALORES DAS INSCRIÇÕES 
 
Lote promocional – até 15/02/19  
 
CLIENTE UNIMED, COLABORADOR UNIMED, MÉDICO UNIMED:  
Kit Aquecimento = R$ 44,90 + taxa de conveniência 
Kit Ritmo = R$ 54,90 + taxa de conveniência 



Kit Endorfina = R$ 74,90 + taxa de conveniência 
*O valor para Cliente Unimed é válido para Unimed de todo o Brasil e é exclusivo para o corredor (a) titular da 

carteirinha. É obrigatório informar o número da carteirinha da Unimed no ato da inscrição.  
 
 
GRUPOS/ASSESSORIAS (a partir de 20 atletas)  
Kit Aquecimento = R$ 44,90 + taxa de conveniência 
Kit Ritmo = R$ 54,90 + taxa de conveniência 
Kit Endorfina = R$ 74,90 + taxa de conveniência 
*Válido somente para inscrições via planilha, a partir de 20 atletas inscritos.  
 
 
 
PÚBLICO GERAL:  
Kit Aquecimento = R$ 54,90 + taxa de conveniência 
Kit Ritmo = R$ 64,90 + taxa de conveniência 
Kit Endorfina = R$ 84,90 + taxa de conveniência 
 
 
Inscrições de 16/02/19 a 15/03/19  
CLIENTE UNIMED, COLABORADOR UNIMED, MÉDICO UNIMED:  
Kit Aquecimento = R$ 49,90 + taxa de conveniência 
Kit Ritmo = R$ 59,90 + taxa de conveniência 
Kit Endorfina = R$ 89,90 + taxa de conveniência 
*O valor para Cliente Unimed é válido para Unimed de todo o Brasil e é exclusivo para o corredor (a) titular da 

carteirinha. É obrigatório informar o número da carteirinha da Unimed no ato da inscrição.  
 
 
GRUPOS/ASSESSORIAS (a partir de 20 atletas) 
Kit Aquecimento = R$ 49,90 + taxa de conveniência 
Kit Ritmo = R$ 59,90 + taxa de conveniência 
Kit Endorfina = R$ 89,90 + taxa de conveniência 
* Válido somente para inscrições via planilha, a partir de 20 atletas inscritos. 
 
 
 
 
PÚBLICO GERAL:  
Kit Aquecimento = R$ 59,90 + taxa de conveniência 
Kit Ritmo = R$ 69,90 + taxa de conveniência 
Kit Endorfina = R$ 99,90 + taxa de conveniência 
 
 
 
Inscrições de 16/03/19 a 08/04/19   
 



CLIENTE UNIMED, COLABORADOR UNIMED, MÉDICO UNIMED:  
Kit Aquecimento = R$ 54,90 + taxa de conveniência 
Kit Ritmo = R$ 64,90 + taxa de conveniência 
Kit Endorfina = R$ 94,90 + taxa de conveniência 
*O valor para Cliente Unimed é válido para Unimed de todo o Brasil e é exclusivo para o corredor (a) titular da 

carteirinha. É obrigatório informar o número da carteirinha da Unimed no ato da inscrição.  
 
 
GRUPOS/ASSESSORIAS (a partir de 20 atletas) 
Kit Aquecimento = R$ 54,90 + taxa de conveniência 
Kit Ritmo = R$ 64,90 + taxa de conveniência 
Kit Endorfina = R$ 94,90 + taxa de conveniência 
*Válido somente para inscrições via planilha, a partir de 20 atletas inscritos. 
 
 
PÚBLICO GERAL:  
Kit Aquecimento = R$ 64,90 + taxa de conveniência 
Kit Ritmo = R$ 74,90 + taxa de conveniência 
Kit Endorfina = R$ 104,90 + taxa de conveniência 
 
 
 
4.5 TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÕES 
 
A inscrição é individual e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por 
outra, em qualquer situação. O participante que ceder o número de peito para outra pessoa 
será responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando a 
organização da corrida de qualquer responsabilidade, assim como isentando patrocinadores, 
apoiadores, parceiros e órgãos públicos envolvidos na prova. 
 
A organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais. Dados 
incorretos poderão até desclassificar o atleta no dia da prova. 
  
O atleta que não fornecer a data de nascimento correta no momento de sua inscrição não 
aparecerá na relação de colocados por categoria. 
 
Atletas que utilizarem indevidamente a inscrição de outros atletas serão ambos suspensos das 
provas organizadas pela Unimed Ponta Grossa por 24 meses, podendo inclusive sofrer 
processo judicial por falsidade ideológica/estelionato, conforme Código Penal art. 299.  
 
4.6 REEMBOLSO E CANCELAMENTO 
Conforme Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, o atleta receberá 
devolução do valor integral da inscrição somente nos casos de cancelamentos feitos em até 7 
(sete) dias corridos após a compra. 
 
CDC - Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990.  

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 



recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora 

do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor 

exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, 

durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. 

 
Após este prazo, não será realizado o reembolso. 
 
 
 
5. KIT DO PARTICIPANTE 

A modalidade corrida conta com três opções de kit para os corredores, que poderão ser 
selecionados de acordo com a preferência do atleta no ato da inscrição online: 

a) KIT AQUECIMENTO – composto por: número de peito, chip de cronometragem e 
uma medalha finisher.  
 

b) KIT RITMO - composto por: uma sacola, uma camiseta manga curta, número de 
peito, chip de cronometragem e uma medalha finisher. 
 

c) KIT ENDORFINA - composto por: uma sacola, uma camiseta manga curta, um 
número de peito, um chip de cronometragem, um copo acrílico personalizado, uma 
braçadeira porta-celular e uma medalha finisher. 
 

Obs.: O atleta poderá receber como cortesia, sem vínculo à taxa de inscrição, brindes 
fornecidos pela organização ou patrocinadores/parceiros. 

A medalha será entregue somente na arena, aos atletas que concluírem a prova. Não será feita 
entrega de medalha após o encerramento do evento. 

Ao se cadastrar no evento e pagar a taxa de inscrição, exclusivamente no site descrito neste 
Regulamento, o atleta está ativando sua participação e acesso na competição e uso da 
infraestrutura disponibilizada a critério do organizador para o evento. 

Não haverá troca do tamanho de camiseta na entrega do kit de participação, nem após a 
entrega. 

O participante fica ciente de que a responsabilidade do correto uso do chip é de sua exclusiva 
responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se 
tratam de equipamentos eletrônicos que podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda 
de informações, ficando isenta a organização e os realizadores de qualquer defeito ou erro por 
uso incorreto do chip. 

Poderá o comitê organizador receber e/ou solicitar informações aos participantes para que 
auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados, pois o sistema 
de controle de chip pode sofrer interferências por ser um equipamento eletrônico sensível que 
trabalha em alta frequência, sem tempo definido e obrigatoriedade para estas correções 



dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias da data de realização do evento. 
 

5.1 ENTREGA DOS KITS 
O local, dias e horários onde será realizada a entrega dos kits serão informados pela 
organização do evento com, no mínimo, sete dias que antecedem o evento. As informações 
serão divulgadas no site oficial do evento, na página do evento no Facebook e também via e-
mail aos atletas inscritos. 
  
 
 5.1.1 Retirada de kit por terceiros 
 
Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá retirá-lo em seu 
lugar. Para isto, esta pessoa deverá levar assinado o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA 
POR TERCEIROS (disponível no site do evento) devidamente assinado pelo atleta inscrito, 
acompanhado da confirmação da inscrição e da cópia de um documento. 
 
Se o atleta fez a inscrição identificando-se como cliente/médico/colaborador Unimed, o 
responsável pela retirada deverá apresentar, também, uma cópia da carteirinha da Unimed do 
titular. 
  
Não serão entregues, sob nenhuma hipótese, kits para terceiros sem a apresentação do 
referido termo.   
 
  
 5.1.2 A não retirada do kit nas datas e horários informados pela organização implicará 
no não recebimento do kit, sob qualquer argumento, e sem devolução do valor pago pela 
inscrição. 
 

6. PREMIAÇÃO 

Será entregue a premiação somente para quem comparecer no pódio, não será entregue após 
o cerimonial de premiação. 

A premiação da prova será realizada logo após a chegada dos primeiros colocados. A 
premiação não será entregue para representante de corredor no evento. Também não será 
realizada a entrega em outra oportunidade que não seja a premiação oficial. 
 
Serão premiados: 
- Os três primeiros colocados GERAIS masculino e feminino, 5Km e 10Km: troféu 
- Os três primeiros colocados na categoria JUVENIL masculino e feminino, 5Km e 10Km: troféu 
- Os três primeiros colocados na categoria ADULTO masculino e feminino, 5Km e 10Km: troféu 
- Os três primeiros colocados na categoria MASTER masculino e feminino, 5Km e 10Km: troféu 
- Os três primeiros colocados na categoria SÊNIOR masculino e feminino, 5Km e 10Km: troféu 
- Os três primeiros colocados na categoria VETERANO masculino e feminino, 5Km e 10Km: 
troféu 
 



A premiações gerias serão pelo tempo bruto e as premiações por categoria será pelo tempo 
líquido do atleta.  
 
É preferível o uso da camiseta do evento aos atletas que subirem ao pódio. 
 
Todos os corredores que fizerem inscrição receberão medalha por conclusão da prova. É 
obrigatório que os corredores estejam com o número de peito fixado na camiseta ao término 
da prova para o recebimento da medalha. 
 
 
7. HIDRATAÇÃO 

Os atletas inscritos no Corujão Unimed – edição Explore irão contar com a hidratação de água 
a cada 3km. Na chegada, o atleta receberá água e fruta. O percurso de 5km terá um posto de 
hidratação no Km 3 e na chegada. O percurso de 10km irá contar com hidratação no km 03, no 
km 5, no km 8 e na chegada. 
 
 
 
8. GUARDA-VOLUMES 
 
A organização do evento pede e insiste que não sejam deixados objetos de valor no guarda-
volumes, tais como: relógios, acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som, 
celulares, cheques, cartões de crédito, carteiras com dinheiro, entre outros, pois, no ato da 
entrega do volume por parte do atleta aos cuidados da organização, não será feita vistoria ou 
abertura do volume para conferência do conteúdo. 

 
A organização do evento não se responsabiliza pelo conteúdo das sacolas, mochilas, sacos, 
bolsas ou qualquer tipo de volume deixado no guarda-volumes, uma vez que se trata de um 
serviço de cortesia da prova. A organização sugere que esse serviço seja utilizado apenas para 
pequenas trocas de roupas ou itens essencialmente necessários para que o atleta utilize após a 
prova. 
 
Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus patrocinadores e 
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 
atletas no evento, independentemente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação no 
evento. 
 
A organização aceitará objetos a serem guardados no guarda-volumes até o horário da 
largada. A retirada do volume deverá ser feita até o horário oficial de término do evento 
(previsto para as 22 horas). Caso o pertence não seja retirado, ficará sob os cuidados da 
Unimed Ponta Grossa e o atleta deverá solicitar a retirada por meio do site no evento, no 
menu Contato (www.unimedpg.com.br/corujao) 
 
O guarda-volumes não estará disponível para atletas que não tenham feito a inscrição.  
 
 



9. ATENDIMENTO MÉDICO 
 
Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, serviço de apoio com ambulância para 
prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico 
propriamente dito, tanto de emergência como de qualquer outra necessidade, será efetuado na 
rede pública, sob responsabilidade desta. A organização do evento não tem responsabilidade 
sobre as despesas médicas que o atleta venha a ter durante ou após a prova em virtude de sua 
participação. 
 
 
 
10. INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NÚMEROS E FISCALIZAÇÃO  
 
O uso do número de peito é obrigatório e deve ser afixado na parte frontal da camiseta.  
 
A largada dos 5k e dos 10k serão juntas, é imprescindível que os atletas estejam corretamente 
no funil de largada nos horários estipulados e respeitam a orientação dos staffs que estarão 
fazendo o controle na entrada do funil.  
 
A colocação do número de peito/chip de forma correta é obrigatória, caso o participante não 
obedeça ao manual de colocação, a organização não se responsabiliza pela cronometragem do 
atleta na prova. 
 
O atleta fica ciente de que o sistema de controle de chip, por ser um equipamento eletrônico 
sensível que trabalha em alta frequência, pode sofrer interferências em função das diversas 
antenas de emissoras, rádio, telefonia e outras durante o percurso.  

A prova terá fiscais de percurso e, portanto, qualquer irregularidade, será passível de 
desclassificação.  
 
Os atletas que não estiverem com número de peito não estarão autorizados a entrar no funil de 
largada, tampouco, cruzar a linha de chegada com os demais atletas devidamente inscritos na 
prova.  
 
A organização do evento não se responsabiliza por qualquer acidente que venha ocorrer com os 
atletas que não estiverem devidamente inscritos na prova e não portarem número de peito. 
  
Os participantes deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso durante a realização 
da prova.  
 
Não será permitido o acompanhamento de bicicletas dentro do percurso da prova. Caso sejam 
identificadas, poderão ser retiradas a qualquer momento. 
 
 
11. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

A largada da corrida será realizada no sábado, dia 13 de abril de 2019, com qualquer condição 
climática.  

 



12. POLÍTICAS DE CANCELAMENTO 

A organização do Corujão Unimed – edição Explore, primando pela segurança dos atletas, 
poderá determinar, a qualquer momento, a suspensão da corrida, iniciada ou não, por 
questões de segurança pública, vandalismo e/ou casos fortuitos ou de força maior.  

O cancelamento e/ou suspensão da prova por qualquer um destes motivos resultará na 
ausência de responsabilidade da realização de um novo evento ou nova data para a prova, que 
será considerada como realizada. Neste sentido, os atletas declaram estar cientes que:  
 
 1) No ato da inscrição, assumem todos os riscos e danos da eventual suspensão da 
corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força 
maior, não gerando qualquer responsabilidade para a empresa organizadora; e  
 2) Em tal hipótese, não haverá qualquer tipo de indenização ao atleta, tampouco a 
devolução do valor de inscrição.  

Na hipótese de cancelamento da corrida, por razões diferentes dos motivos expostos acima, os 
inscritos serão informados por e-mail e pelo site oficial do evento (unimedpg.com.br/corujao). 
Neste caso, deverão solicitar o reembolso da inscrição, exclusivamente via e-mail 
(corujao@unimedpg.com.br), no prazo de 07 (sete) dias contados da comunicação, sob pena 
de renúncia a este direito.   

A devolução do valor da inscrição será realizada pela organização dentro de até 30 (trinta) dias 
a contar da data de solicitação de reembolso. O atleta declara estar ciente que a devolução 
referida acima se limitará ao valor efetivamente pago pelo atleta na inscrição. A organização 
não poderá se responsabilizar por quaisquer outras despesas, independentemente de sua 
natureza. 

 

13. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Ao participar Corujão – edição Explore, da Unimed Ponta Grossa, o atleta assume total 
responsabilidade pelos dados fornecidos, sob as penalidades da lei vigente, declara que leu e 
aceitou todas as disposições deste regulamento e suas regras, assume as despesas de 
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento. 
 
Ao participar do Corujão – edição Explore, da Unimed Ponta Grossa, o atleta cede todos os 
direitos de utilização de imagem (inclusive direitos de arena), renunciando ao recebimento de 
qualquer contraprestação pecuniária que vier a ser auferida com materiais de divulgação, 
campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, 
promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia 
atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e outros 
eventos, em decorrência do uso dessas imagens, ou nas ações acima descritas realizadas 
pela Unimed Ponta Grossa e/ou seus parceiros comerciais. 

Os participantes deverão, obrigatoriamente, usar uniforme adequado à prática esportiva, não 
podendo correr sem camisa. 



Por motivo de segurança, a organização da corrida solicita que todos os atletas corram com a 
camiseta recebida no “kit”, como forma de identificação durante a corrida, para facilitar a 
visualização  pelo tráfego de veículos e priorizar o atendimento e a segurança. 

Em caso de não haver condições técnicas e/ou de segurança para realização do evento, a 
Comissão Organizadora se reserva no direito de transferi-la ou cancelá-la. 

Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de 
desclassificação da corrida. 
 
A organização do evento, bem como patrocinadores e apoiadores, não se responsabilizam por 
prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, sejam ao patrimônio público, a 
terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor. 
 
Qualquer reclamação sobre o resultado extraoficial da competição deverá ser feita, por 
escrito, à organização, em até 30 (trinta) dias após a primeira publicação do resultado no site 
do evento. 
 
O posicionamento escolhido pelo atleta no local de largada, disponível no evento, previsto no 
regulamento ou disponibilizado pela organização é de única e exclusiva responsabilidade do 
atleta. 
 
Poderá a organização enviar informativos semanais, ou quando entender necessário, ao e-mail 
dos atletas cadastrados. 
 
A organização poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou participação especial. 
 
A organização poderá, conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este 
regulamento, total ou parcialmente. 
 
Dúvidas ou informações técnicas poderão ser esclarecidas com a organização, por meio 
do corujao@unimedpg.com.br ou no menu “Contato” no hotsite do evento 
(www.unimedpg.com.br/corujao). 
 
O telefone para atendimento a atletas é (42) 3220-7022 ou whatsapp (42) 99987-0331. Nesse 
telefone, somente serão atendidas dúvidas relacionadas ao evento/regulamento. O horário de 
atendimento é de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 8:00 às 17:00. 
 
Até a data do evento também poderão ser realizados ajustes de percurso com objetivo de 
melhorias técnicas e atendimento às necessidades da cidade e órgãos públicos competentes. 
 
As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela organizadora do evento. 
  
Os resultados da prova serão publicados no site em até 72 horas após o término do evento. 
   
Considerando-se a regulamentação da modalidade e os aspectos técnicos e de segurança nos 
percursos da prova, este regulamento poderá sofrer alterações sem aviso prévio até o 
momento do início da entrega dos kits. 
  
Toda inscrição assumirá voluntariamente que o corredor participante da prova se encontra em 



perfeitas condições de saúde para a prática esportiva e é totalmente responsável por sua 
segurança durante o evento. 
 

A organização poderá, a seu critério, alterar, modificar ou atualizar este regulamento 
conforme achar necessário.   

 

 

Diretor Técnico 

Prof. Tadeu Natálio – CREF – 4285 G/PR 
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