
REGULAMENTO FRANCHISING RUN 2019 

 

 

1. A FRANCHISING RUN 

 

1.1. O EVENTO Franchising Run consiste em um desafio de Corrida e 

Caminhada (EVENTO) realizado pelo Grupo MD Make a Diference, aqui denominada 

MD e organizado pela HT Sports Marketing e Consultoria (Organizadora), que terá 

premiações individuais e por equipe, de acordo com os critérios adiante especificados. 

 

1.2. O EVENTO acontecerá no PAMA – Campo de Marte, na Avenida Braz 

Leme nº 3258, Santana, São Paulo, SP no dia 30 de junho de 2019 com início às 6:00h e 

largada para a primeira prova às 7:00h (horário de Brasília). 

 

2. A PROVA 

 

2.1. O EVENTO terá três tipos diferentes de Provas: 

 

a) Percurso de 8.000m (8km) - Corrida; 

b) Percurso de 4.000m (4km) – Corrida e Caminhada 

 

2.2. O percurso de cada uma das provas será aquele detalhado no site do 

EVENTO www.frun.com.br  

 

2.2.1. Todos os Atletas deverão observar rigorosamente o trajeto 

definido pela Organizadora, não sendo permitido qualquer alteração ou alternativa 

para alcançar a linha de chegada. 

 

2.2.2. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas distintas do 

percurso demarcado ou fora dos caminhos sinalizados, sendo proibido pular as grades 

ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da 

Prova. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do Atleta. 

 

2.2.3. As ruas usadas para a competição estarão fechadas para tráfego 

motorizado em todas as direções, ficando as autoridades competentes responsáveis 

pelas sinalizações e cavaletes para a orientação dos Atletas. 

 

2.3. Cada Atleta poderá participar de uma única Prova uma vez que todas as 

Provas acontecerão em largada única. 

 

2.4. Caberá ao Atleta atentar-se a eventuais informações transmitidas pelo 

sistema de som. A Organizadora não será responsável pela perda da largada dos 

Atletas. 
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2.4.1. Os Atletas serão posicionados no local de largada de acordo com 

a marca / cor da camiseta, a critério da Organizadora. 

 

3. ATLETAS 

 

3.1. Poderão participar do EVENTO o(a) competidor(a) aqui denominado(a) 

Atleta, que possua alguma relação ou interesse com o sistema de Franquia, entre os 

quais, franqueadores, franqueados, colaboradores de franqueados e franqueadores, 

parceiros, empresários, clientes e demais interessados no Sistema de Franquia ou fãs 

dos times formados pelas Marcas participantes. 

 

3.2. De acordo com a Norma 12 da Confederação Brasileira de Atletismo a 

idade mínima para o Atleta se inscrever e participar do EVENTO é a seguinte: 

 

a) Prova de Caminhada – livre; 

b) Prova de Corrida com percurso de até 5km – 14 (quatorze) anos completos até 

31 de dezembro do ano da prova; 

c) Prova de Corrida com percurso de até 10km – 16 (dezoito) anos completos até 

31 de dezembro do ano da prova. 

 

3.2.1. Os Atletas menores de 18 anos só poderão participar do EVENTO 

com prévia autorização por escrito dos pais ou do responsável legal. A autorização 

deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade do menor de 18 

anos de idade, documentos que serão retidos pela Organizadora, no ato de entrega 

dos kits. A entrega da autorização é requisito para validação da inscrição. 

 

3.2.2. Constatando-se, na data do EVENTO que o Atleta não possui a 

idade mínima necessária para a Prova na qual fez a inscrição, estará a Organizadora 

autorizada a remanejar sua participação para a Prova adequada. Em caso de 

desinteresse do Atleta na participação da Prova adequada, este poderá receber o kit 

sem a numeração de peito. 

 

3.3. A Organizadora reserva-se o direito de autorizar a participação de 

Atletas convidados no EVENTO e nas Provas.  

 

4. INSCRIÇÃO, VALORES E KIT DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. As inscrições no EVENTO serão realizadas no período de 19/03/2019 a 

23/06/2019 pela Internet na página www.frun.com.br ou através do link 

disponibilizado pelas detentoras das Marcas que darão nome aos times participantes. 

 

http://www.frun.com.br/


4.1.1. Os Paratletas e outros Atletas com necessidades especiais 

deverão realizar sua inscrição através do e-mail contato@htsports.com.br observando 

as condições descritas adiante neste regulamento. 

 

4.1.2. O prazo para realização das inscrições poderá ser encerrado a 

qualquer tempo caso seja atingido o limite técnico de 3000 participantes definido para 

o EVENTO. 

 

4.1.3. A Organizadora poderá ainda prorrogar o prazo de inscrição caso 

não tenha sido atingido o número máximo de participantes, podendo inclusive realizar 

inscrições no local e dia do evento. 

 

4.1.4. A Organizadora poderá limitar ou aumentar o número de 

participantes do EVENTO em função de necessidades / disponibilidades técnicas e 

estruturais, sem aviso prévio. 

 

4.2. Eventualmente a Organizadora autorizará a realização de inscrição em 

local físico onde o Atleta deverá comparecer munido de seus documentos para a 

realização da inscrição e seu pagamento. As informações relativas a esta modalidade 

de inscrição estarão disponíveis no site oficial do EVENTO. 

 

4.2.1. Havendo a possibilidade de inscrição presencial esta poderá ser 

realizada por terceiros desde que estes sejam maiores de idade e possuam autorização 

por escrito do Atleta, acompanhada de cópia de seu documento de identidade, no ato 

da realização da inscrição. 

 

4.2.2. A mesma pessoa responsável pela inscrição de terceiros poderá 

retirar os kits mediante apresentação do respectivo comprovante e cópia do 

documento de identidade do participante. 

 

4.3. Após a solicitação de inscrição no EVENTO, o Atleta receberá um e-mail 

com a confirmação desta solicitação, sendo que a inscrição só será efetivada após o 

devido pagamento. 

 

4.3.1. Na hipótese de não confirmação da inscrição mediante o 

respectivo pagamento, por qualquer razão que seja, o Atleta deverá realizar novo 

procedimento de inscrição, sujeitando-se aos os novos preços e condições para tanto 

 

4.4. O Atleta deverá escolher a Marca que deseja representar nas Provas, 

(doravante Time) no ato da inscrição, não sendo permitida a troca do Time após a 

confirmação desta. 
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4.5. No ato da inscrição, ao concordar com este Regulamento assinalando a 

opção apresentada no sistema on-line, o(a) Atleta aceitará todos os termos do 

Regulamento e assumirá total responsabilidade por sua participação no EVENTO de 

acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE, que é parte integrante deste 

Regulamento. 

 

4.5.1. A inscrição no EVENTO é pessoal e intransferível, 

responsabilizando-se o Atleta pela veracidade das informações inseridas na ficha de 

inscrição, sob as penalidades da Lei. 

 

4.5.2. O Atleta compromete-se a imprimir e levar consigo, na data da 

retirada do Kit, o comprovante de inscrição gerado no site. Este documento é único 

não possuindo a Organizadora nenhuma cópia ou segunda via deste documento. 

 

4.5.3. A Organizadora e as empresas detentoras das Marcas dos Times, 

devidamente indicadas pela Organizadora, são as únicas autorizadas a comercializar 

inscrições portanto, não serão reconhecidas, em nenhuma hipótese, inscrições feitas 

de forma diversa da descrita neste Regulamento, incluindo as inscrições 

comercializadas nas redes sociais ou por terceiros. 

 

4.6. O preço para inscrição em cada uma das Provas do EVENTO, será: 

 

a) R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) para inscrições realizadas até o dia 

02/06/2019 

b) 189,00 (cento e oitenta e nove reais) para inscrições realizadas entre 

03/06/2019 e 23/06/2019 ou até que seja atingido o número máximo de participantes. 

 

4.6.1. NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES GRATUITAS OU CORTESIAS. 

 

4.7. Organizadora disponibilizará kit de participação para todos os Atletas 

inscritos no EVENTO no dia 29 de Julho de 2019, entre 9:00h e 18:00h (horário de 

Brasília) em local a ser indicado no site do EVENTO. 

 

4.7.1. O kit de participação do EVENTO será composto de: (i) número 

de peito de uso obrigatório e intransferível; (ii) uma camiseta de tecido tecnológico; 

(iii) eventuais outros materiais que sejam ofertados por patrocinadores e que somente 

serão de conhecimento do Atleta no momento da retirada dos kits. 

 

4.7.2. A seu exclusivo critério, a Organizadora poderá proporcionar aos 

Atletas a possibilidade de escolha do tamanho das camisetas constantes dos kits. Não 

será permitida a troca do tamanho da camiseta após a escolha no ato da inscrição. 

 



4.7.3. Poderá a organização alterar o kit escolhido pelo atleta no ato da 

inscrição por outro similar. 

 

4.7.4. A prerrogativa da Organizadora descrita no item 4.7.2. acima não 

constitui obrigação desta nem gera qualquer direito ao participante em caso de não 

atendimento do tamanho escolhido pelo Atleta. 

 

4.8. Para a retirada do Kit o Atleta deverá apresentar: 

 

a) Documento de identidade; 

b) Comprovante de inscrição impresso do site. O comprovante poderá ser retido 

pela Organizadora. 

 

4.8.1. A retirada de kits por terceiros poderá ser feita mediante 

apresentação de autorização específica para este fim e cópia de documento de 

identificação do inscrito. 

 

4.8.2. É de responsabilidade exclusiva do Atleta a conferência dos 

dados cadastrais atribuídos ao numero de peito constante de seu kit. Não serão aceitas 

reclamações ou realizadas alterações cadastrais após a retirada do kit. 

 

4.8.3. O Atleta também deverá conferir o conteúdo do kit no ato da 

retirada. A Organizadora não aceitará reclamações nem entregará nenhum item 

constante do Kit a Atletas que não realizarem a conferência e indicação de ausência no 

ato da retirada do kit. 

 

4.9. Nenhum kit será entregue na data da realização do EVENTO (ressalvados 

aqueles relativos a inscrições feitas no local, conforme descrito acima). O Atleta que 

não retirar o kit na data prevista neste regulamento perderá qualquer direito sob sua 

retirada em outro momento. 

 

4.9.1. Não serão aceitas reclamações, realizados reembolsos ou de 

qualquer forma responsabilizada a Organizadora pela impossibilidade de participação 

do Atleta na Prova em razão da não retirada tempestiva do kit de participação. 

 

5. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E 

OUTROS 

 

5.1. Idosos, estudantes e pessoas com deficiência farão jus a um desconto 

no percentual de 50% (cinquenta por cento) no valor da Taxa de Inscrição das Provas. 

 

5.2. Para fazer jus ao desconto aqui referido os Atletas acima referidos 

deverão proceder da seguinte forma: 



 

5.2.1 Os Idosos poderão fazer a inscrição no site, da forma como 

prevista acima neste regulamento, apontando sua condição de idoso para obtenção do 

desconto. 

 

5.2.2 Para os demais casos, os participantes deverão: (i) Entrar em 

contato com a Central de Atendimento pelo e-mail contato@htsports.com.br, 

informar os dados requisitados e enviar os documentos probatórios da condição 

especial; (i) de estudante regularmente matriculado nas instituições de ensino 

previstas na Lei nº 9.394,; (ii) de pessoa com deficiência; (iii) beneficiário de descontos 

ou condições especiais em razão de lei ou deste regulamento. 

 

5.2.3. Comprovada a condição especial, a Organizadora enviará um 

cupom de desconto, pessoal e intransferível, para que o Atleta efetive sua inscrição no 

EVENTO. 

 

5.3. O desconto mencionado nesta Cláusula V não será cumulativo com 

quaisquer outras promoções, convênios, produtos e, também, não se aplicará ao valor 

dos serviços ou produtos adicionais eventualmente oferecidos pela Organizadora ou 

patrocinadores em conformidade com o art.1, § 1º, Lei nº 12.933, de 26 de dezembro 

de 2013. 

 

5.4. Os Atletas que possuam qualquer condição especial definida por lei 

poderão requisitar a confecção e entrega de itens específicos e kits especiais, 

mediante o pagamento dos valores adicionais informados pela Organizadora no 

momento da solicitação. Não haverá aplicação de qualquer desconto ou benefício para 

fins de confecção e entrega destes itens a estes Atletas. 

 

5.5. Identificadas informações falsas, incompletas, incorretas ou 

fraudulentas para obtenção dos benefícios descritos neste item V, estará a 

Organizadora autorizada a proibir a participação do Atleta na Prova, perdendo este 

também o direito ao recebimento do Kit. A Organizadora poderá, a seu exclusivo 

critério, impedir que o Atleta participe de todo e qualquer evento futuro por ela 

organizado, sem prejuízo da imputação das penalidades cabíveis. 

 

5.5.1. Alternativamente, e a seu exclusivo critério, a Organizadora 

poderá autorizar a participação do Atleta mediante o pagamento do valor 

complementar de sua inscrição. 

 

 

6. CRONOMETRAGEM, RECEBIMENTO E USO DO CHIP 
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6.1. O sistema de cronometragem a ser utilizado neste EVENTO será o 

transponder, via uso de chip entregue ao Atleta no dia da prova no período entre 

6:00h as 7:00h. Não serão entregues chips após esse horário. 

 

6.1.1. O chip é de uso pessoal e intransferível. 

 

6.1.2.  O chip deve ser utilizado obrigatoriamente no cadarço do tênis 

durante todo o percurso do EVENTO e livre de interferência direta de outros aparelhos 

eletrônicos. A utilização inadequada do chip pelo(a) atleta acarreta a não marcação do 

tempo, estando a Organizadora e seus parceiros isentos de qualquer responsabilidade 

nestes casos. 

 

6.2. Os Atletas serão classificados de acordo com o tempo registrado pelo 

sistema de cronometragem utilizado no EVENTO e não serão considerados os tempos 

individuais registrados pelos próprios Atletas em nenhuma hipótese. 

 

6.2.1. Constatada qualquer irregularidade ou uso indevido do Chip 

estará a Organizadora autorizada a desclassificar o Atleta do EVENTO e inclusive vetar 

a participação do Atleta em outros eventos por ela organizados. 

 

6.2.2. A troca de chips entre Atletas, a qualquer tempo, configura 

atitude desleal e anticompetitiva, ensejando a automática desclassificação destes 

Atletas do EVENTO. 

 

6.3. Poderá haver ponto(s) de controle distintos de medição do tempo dos 

Atletas, devendo os Atletas ficarem atentos para cruzarem a linha de largada e de 

chegada (tapetes de cronometragem). 

 

6.4. Terminada a Prova estará o Atleta obrigado a devolver o chip à 

Organizadora, trocando-o pela medalha de participação no EVENTO. O Atleta que 

perder ou extraviar o seu chip deverá pagar à Organizadora a quantia de R$ 80,00 

(oitenta reais) por chip. 

 

7. CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

 

7.1. Todos os Atletas que participarem das Provas terão acesso à 

Classificação Geral do Evento, exceto aqueles que sejam excluídos pela Organizadora 

nos termos deste regulamento. 

 

7.1.1. Para fins de classificação dos Atletas será considerado o TEMPO 

LÍQUIDO, de acordo com os critérios abaixo definidos. 

 



7.2. Os Atletas que completarem a Prova em conformidade com este 

regulamento serão premiados de acordo com os seguintes critérios: 

 

7.2.1. Todos os Atletas farão jus a uma medalha de participação. 

 

7.2.2. Serão premiados na data do EVENTO (resultado extraoficial) os 3 

primeiros Atletas, masculino e feminino, de cada uma das Provas de Corrida (8km e 

4km), de acordo com a aferição do TEMPO LIQUIDO de cada um. 

 

7.2.3. Serão premiados na data do EVENTO (resultado extraoficial) o 

primeiro Atleta Masculino e a primeira Atleta Feminina de cada uma das Provas de 

Corrida (8km e 4km) de cada Marca/Time aferidos por TEMPO LÍQUIDO. 

 

7.2.4. Não haverá premiação específica para os primeiros colocados na 

Prova de Caminhada de 4km. 

 

7.3. A Organizadora realizará a premiação do EVENTO no Pódio. 

 

7.3.1. Os Atletas que fizerem jus ao prêmio de acordo com a 

classificação descrito no item 7.2. serão anunciados através do sistema de som do 

EVENTO e deverão comparecer ao Pódio para o recebimento de seus prêmios. 

 

7.3.2. O Atleta que não comparecer ao Pódio durante a cerimônia de 

premiação poderá retirar os prêmios pessoalmente ou solicitar o envio via correio, 

mediante solicitação enviada para o e-mail contato@htsports.com.br no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias contados da data de realização do evento. 

 

7.3.3. O local para a retirada dos prêmios será informado pela 

Organizadora em resposta ao e-mail do Atleta vencedor. Caso este opte pelo 

recebimento pelos correios, ficará sujeito ao pagamento das despesas de postagem, 

embalagem, seguros e outros inerentes. 

 

7.4. A Organizadora garante a entrega de Troféus aos Atletas ganhadores 

nos termos deste Item VI reservando-se o direito de incluir qualquer outra premiação 

aos ganhadores, sem que tal prerrogativa lhe impute qualquer obrigação ou direitos 

aos Atletas vencedores. 

 

7.5. Os resultados oficiais das Provas e respectivas colocações dos Atletas, 

com indicação do TEMPO LÍQUIDO, serão informados no site do EVENTO no prazo de 

até 3 (três) dias após a realização do EVENTO. Os Atletas desclassificados não terão o 

seu tempo divulgado no site. 
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7.5.1. A Organizadora poderá solicitar ou receber informações dos 

participantes para auxílio na correção de eventuais problemas na apuração dos 

resultados das Provas. 

 

7.5.2. Os protestos e reclamações relativos ao resultado final do 

EVENTO deverão ser feitos por escrito e no prazo máximo de 10 (dez) após a 

divulgação oficial para o endereço de e-mail contato@htsports.com.br. 

 

8. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS E SERVIÇOS DE APOIO 

 

8.1. Todos os Atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 

para realização das Provas, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua 

aptidão física para participar do EVENTO. A Organizadora não se responsabilizará por 

eventuais problemas advindos da falta de condição de saúde dos Atletas. 

 

8.2. O Atleta é o único e exclusivo responsável pela decisão de participar do 

EVENTO, avaliando sua condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou 

não permanecer na competição. 

 

8.3. A Comissão Organizadora poderá, seguindo recomendação do médico 

responsável pelo EVENTO, sugerir que o(a) Atleta interrompa ou não participe do 

EVENTO. 

 

8.4. Ainda que não exista qualquer responsabilidade da Organizadora pelo 

atendimento médico dos Atletas durante a realização do EVENTO, esta disponibilizará 

um serviço de ambulância UTI para atendimento emergencial dos Atletas e sua 

remoção para os hospitais da rede pública em caso de necessidade. 

 

8.4.1. O Atleta e/ou seu acompanhante responsável poderá optar pelo 

socorro através de outro sistema de atendimento médico (remoção / transferência, 

hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a Organizadora de 

qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão. 

 

8.5. A Organizadora providenciará postos de hidratação que funcionarão 

durante toda a realização da Prova. 

 

8.6. A Organizadora disponibilizará no local do EVENTO banheiros químicos 

femininos e masculinos bem como guarda-volumes para depósito de bens fungíveis e 

de baixo valor tais como documentos pessoais, chaves, etc. Não será permitido o 

depósito de bens infungíveis ou de alto valor tais como relógios, joias, celulares e 

outros equipamentos eletrônicos, carteiras, cartões de crédito, dinheiro em espécie e 

outros. A Organizadora NÃO SERÁ RESPONSÁVEL pelo extravio, perda ou roubo de 

quaisquer bens e objetos de propriedade dos Atletas que sejam alocados no guarda 
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volume durante o EVENTO estando ciente o Atleta de que este será desativado no 

prazo de até uma hora contado da data do término do EVENTO. 

 

9. INSTRUÇÕES GERAIS E REGRAS DO EVENTO 

 

9.1. Sem prejuízo de todas as demais regras e condições previstas neste 

Regulamento, os Atletas observarão as seguintes regras para participação no EVENTO. 

 

a) Os Atletas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos meia hora de 

antecedência em relação ao horário de início da Prova, ocasião em que receberão as 

instruções finais. Não serão considerados o Tempo e a classificação dos atletas que 

iniciarem a Prova após o horário de início. 

 

b) É obrigação exclusiva dos Atletas o conhecimento prévio do percurso, que 

estará disponibilizado no site do EVENTO. 

 

c) Todos os Atletas deverão usar os números de peito recebidos no kit afixado em 

sua camiseta, em local visível no peito durante todo o EVENTO. O número não poderá 

sofrer rasuras ou alterações sob pena de desclassificação do Atleta. 

 

d) A participação no EVENTO e nas Provas é individual e está adstrita ao Atleta 

inscrito, sendo proibido o auxílio de terceiros (assessores, personal trainer, etc) ou de 

ciclistas e acompanhantes. Está proibida também a utilização de recursos tecnológicos 

que importem em vantagem competitiva para o Atleta. 

 

e) O Atleta que empurrar outro Atleta, de modo a impedir sua progressão, será 

desclassificado da Prova. 

 

f) O Atleta deve retirar-se imediatamente da Prova se assim for determinado por 

um membro da equipe médica oficial indicada pela Organizadora. 

 

g) Desclassificando-se os Atletas melhor colocados em cada uma das Provas pelas 

razões previstas neste regulamento, serão chamados os Atletas classificados com os 

segundos melhores tempos, e assim sucessivamente. 

 

9.2. Os Atletas são os únicos responsáveis por sua segurança durante todo o 

EVENTO e realização da Prova, devendo tomar cuidado com eventuais desníveis, 

obstáculos, fios elétricos, protetores de cabos, aclives ou declives que possam existir 

no percurso. A Organizadora não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista. 

 

10. ALTERAÇÃO NA DATA, HORÁRIO E LOCAL DO EVENTO 

 



10.1. A Organizadora poderá alterar a data, horário e local do EVENTO, a seu 

exclusivo critério, comunicando tais alterações aos Atletas através da divulgação no 

site do EVENTO e envio de e-mail para os endereços fornecidos no momento da 

inscrição. 

 

10.2. Na hipótese de alteração na data e/ou no local do EVENTO, os Atletas 

terão o prazo de 07 (sete) dias corridos para solicitarem a devolução do valor pago 

pela inscrição, contados da data do e-mail de divulgação de nova data. A ausência de 

manifestação do Atleta dentro deste prazo importará em concordância com a nova 

data e/ou local. 

 

10.2.1.  Os Atletas que realizarem o pagamento da inscrição via cartão 

de crédito e débito receberão os valores pagos pela inscrição via estorno 

(cancelamento da venda e estorno do valor ao titular do cartão do crédito). O Atletas 

que realizaram o pagamento da inscrição via boleto bancário deverão entrar em 

contato com Organizadora, por e-mail, para fornecimento das informações necessárias 

para o respectivo reembolso. 

 

10.2.2. A alteração apenas do horário da realização do EVENTO não gera 

direito de devolução de qualquer valor aos Atletas. 

 

11. INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO DO EVENTO 

 

11.1. A Organizadora, primando pela segurança e incolumidade física dos 

Atletas, poderá interromper o EVENTO, iniciado ou em vias de iniciar, por questões de 

segurança pública, determinação do Poder Público e/ou motivos de força maior. 

 

11.1.1. Para fins de aplicação das regras previstas nesta seção, 

considera-se “Interrupção do EVENTO” a situação na qual os Atletas receberam os kits, 

a Organizadora disponibilizou a estrutura para execução do EVENTO, mas que não foi 

finalizado ou iniciado pelas razões acima descritas. 

 

11.1.2. Ocorrendo a interrupção do EVENTO da forma aqui prevista não 

haverá devolução do valor da inscrição aos Atletas e o EVENTO será, para todos os 

efeitos, considerado realizado. 

 

11.2. A Organizadora poderá cancelar a realização do EVENTO, por qualquer 

razão que seja, declarando que o EVENTO não será realizado em nenhuma data, 

horário ou local comunicando o cancelamento aos Atletas através da divulgação no 

site do EVENTO e envio de e-mail para os endereços fornecidos no momento da 

inscrição. 

 



11.2.1. Para fins de aplicação das regras previstas nesta seção, 

considera-se “Cancelamento do EVENTO” a situação na qual os Atletas não receberam 

os kits e/ou a Organizadora não disponibilizou a estrutura para execução da EVENTO. 

 

11.2.2. Ocorrendo o Cancelamento do EVENTO a Organizadora 

devolverá aos Atletas os valores pagos pela inscrição, respeitando-se as disposições do 

item 10.2.1. acima. 

 

11.3. O Evento não será interrompido ou cancelado em razão do mal tempo 

ou de quaisquer condições climáticas. 

 

12. POLÍTICA DE REEMBOLSO 

 

12.1. Caso o Atleta desista de sua participação no EVENTO no prazo de até 30 

(trinta) dias contados da data da efetivação do pagamento da inscrição feita pelo site, 

este fará jus ao recebimento integral do valor pago, nas mesmas condições e meios 

utilizados para o pagamento, nos termos já descritos neste Regulamento. 

 

12.1.1. Independentemente do prazo supra estabelecido, a 

Organizadora reserva-se o direito de não devolver o valor da inscrição caso o EVENTO 

já tenha ocorrido ou o Atleta tenha retirado o kit. 

 

12.2. A desistência do Atleta após o prazo de 7 (sete) dias da data da 

inscrição, conforme acima, ensejará a devolução proporcional do valor pago pela 

inscrição, de acordo com o seguinte critério: 

a) Pedido de desistência até 30 (trinta) dias antes da data do Evento – reembolso 

de 50% da Taxa de Inscrição paga; 

b) Pedido de desistência até 10 (dez) dias antes da data do Evento – reembolso de 

30% da Taxa de Inscrição paga; 

c) Pedido de desistência até 4 (quatro) dias antes da data do Evento – reembolso 

de 10% da Taxa de Inscrição paga; 

d) Pedido de desistência com 3 ou menos dias de antecedência – nenhum 

reembolso será devido. 

 

12.2.1. Independentemente do prazo de antecedência do pedido, 

nenhum valor será devido ou reembolsado pela Organizadora caso o kit já tenha sido 

retirado. 

 

12.3. Para os fins do quanto disposto neste item XII será considerado o 

primeiro dia útil seguinte à data da comunicação, por escrito, enviada ao e-mail 

contato@htsports.com.br  para contagem dos prazos acima previstos. 

 

13. DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 
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13.1. O Atleta ao participar do EVENTO estará incondicionalmente aceitando 

e concordando em ceder os direitos de utilização de sua imagem e voz para a 

Organizadora, patrocinadores e os parceiros comerciais, autorizado que sua imagem e 

voz sejam divulgadas através de fotos, clips, filmes ou vídeos em rádio, jornais, 

revistas, sites e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para uso 

informativo, promocional ou publicitário, sem que tais ações acarretem ônus à 

Organizadora e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda 

que vier a ser auferida com tais direitos em qualquer tempo. 

 

14. TENDAS DE ASSESSORIAS, TREINADORES, ACADEMIAS e EMPRESAS 

 

14.1. A Organizadora poderá autorizar que assessorias, treinadores e 

academias instalem tendas dentro da área estabelecida para realização do Evento, 

desde que não interfira no bom andamento das Provas. 

 

14.2. O Atleta reconhece que a responsabilidade pela publicidade ou exibição 

de Marcas e informações das empresas acima mencionadas é única e exclusiva de tais 

empresas, isentando a Organizadora de qualquer responsabilidade neste sentido. 

 

14.3. Em caso de conflito entre as marcas e informações constantes das 

tendas com as Marcas patrocinadoras do EVENTO a Organizadora solicitará que as 

assessorias/treinadores/academias retirem sua (s) tenda(s) ou que a marca seja 

coberta. 

 

14.4. As tendas aqui referidas não poderão ter sistema de som que interfira 

na sonorização do EVENTO, ficando desde já consignado que estes não poderão 

ultrapassar 20 metros quadrados. 

 

14.5. A organização não se responsabiliza pela tenda ou danos causados a 

mesma e objetos deixados no seu interior. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. O EVENTO será realizado segundo as regras definidas neste 

Regulamento e de forma suplementar pelas regras gerais definidas pela Federação 

Estadual e Delegado da CBAt. 

 

15.2. A Organizadora poderá, a seu exclusivo critério ou conforme as 

necessidades do EVENTO, do poder público ou motivos de força maior, alterar este 

Regulamento, total ou parcialmente. As alterações serão divulgadas no site oficial do 

EVENTO. 

 



15.3. Eventuais dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 

Organizadora ou pela Federação Estadual e Delegado da CBAt, conforme o caso, de 

forma soberana, não cabendo recurso destas decisões. 

 

15.4. Ao inscrever-se e participar do EVENTO o Atleta assume total 

responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita integralmente este Regulamento, 

assume as responsabilidades e despesas relativas ao transporte, hospedagem, 

alimentação, seguros e quaisquer outras incorridas em razão de sua participação no 

EVENTO antes, durante ou após a sua realização. 

 

15.5. Não haverá reembolso, por parte da Organizadora, patrocinadores e 

parceiros, de nenhum valor correspondente a danos aos equipamentos e/ou 

acessórios utilizados pelos Atletas no EVENTO, independentemente do motivo, 

tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os Atletas 

ou terceiros venham a sofrer durante a participação no EVENTO. 

 

15.6. Eventuais dúvidas ou solicitações de informações técnicas deverão ser 

encaminhadas para o endereço de e-mail da Organizadora contato@htsports.com.br 

que também disponibilizará o telefone (11) 3045-0018 para atendimento aos Atletas, 

de segunda a sexta feira (exceto feriados) das 09:00h às 17h:00 até o dia 15 de julho 

de 2019. 

  

15.7. Ao inscrever-se no EVENTO os atletas concordam que o e-mail será o 

meio de comunicação utilizado pela Organizadora para enviar informações e 

atualizações relativas ao EVENTO e a este Regulamento. 

 

15.8. O Atleta concorda que todos os serviços relativos ao EVENTO somente 

estarão disponíveis após a efetiva confirmação de sua inscrição e que é responsável 

pelo acompanhamento das comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço 

eletrônico cadastrado, bem como acesso ao site do EVENTO para consulta de 

eventuais modificações deste Regulamento, notícias e informações sobre a Prova e o 

EVENTO. 
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ANEXO I. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, “identificado no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, 

DECLARO para os devidos fins de direito que: 

 

1. Os dados que forneci para a realização de minha inscrição são verídicos e assumo 

todas as responsabilidades por quaisquer incorreções. 

2. Estou ciente de que se trata de uma “Corrida de Rua” cujo percurso é de meu 

conhecimento. 

3. Participo do Evento Corrica e Caminhada Franchising Run por livre e espontânea 

vontade, isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores, patrocinadores e 

realizadores, em meu nome e de meus sucessores. 

4. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste EVENTO e estou 

ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades 

físicas. 

5. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os termos do Regulamento do 

EVENTO 

6. Declaro que não portarei, nem utilizarei, no percurso e no entorno, bem como no local 

de entrega de kits, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida 

autorização por escrito da Organizadora; e, também, de qualquer material ou objeto que 

ponha em risco a segurança dos participantes. 

7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 

descumpra o Regulamento ou cometa atitude antiesportiva. Excluo meu direito de reclamação 

sobre tais aspectos do EVENTO. 

8. Assumo a responsabilidade de ressarcir a Organizadora e os Patrocinadores por 

quaisquer danos pessoais ou materiais por mim causados durante a participação no EVENTO. 

9. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do EVENTO, por fotos, vídeos 

e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a Organizadora e 

patrocinadores. 

10. Estou ciente e concordo que ao me cadastrar ou inscrever para o EVENTO meus dados 

serão automaticamente incluídos no banco de dados da MD_FT e da HT Sports, autorizando 

desde já ambas a enviarem para meu endereço eletrônico, endereço fixo ou celular cadastrado 

qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção, 

ação e programas de incentivo ou comerciais desenvolvidas por estas ou seus parceiros. 

11. Estou ciente que na hipótese de alteração na data, horário e local do EVENTO, bem 

como interrupção e cancelamento do EVENTO, as eventuais despesas referentes à locomoção, 

preparação, estadia, viagem, entre outras serão suportados única e exclusivamente por mim, 

isentando a Organizadora e patrocinadores pelo ressarcimento de quaisquer destas despesas. 

12. Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica 

e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste 

EVENTO; antes, durante ou depois da mesma. 

13. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE. 


