
REGULAMENTO DA CAMINHADA - 3km  

São Paulo 
 

 

 

CAMINHADA  

 

A caminhada Corporate Run 2019, será um evento individual e participativo de aproximadamente 3km de pedestrianismo. 

 

1. Por ser um evento participativo, não haverá: 

  

1.1 Não haverá cronometragem de tempo individual via chip eletrônico 

 

1.2  Não haverá classificação e premiação para esta categoria.  

 

2. Os inscritos nessa modalidade serão acompanhados por monitores de percurso. 

 

3. O número de peito do atleta será diferenciado das outras categorias por sua cor e numeração.   

 

4. A largada da Corporate Run será dada às 7h do dia 01 de setembro de 2019, com qualquer tempo (condição climática), em frente o Obelisco 

do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, junto com as modalidades de 5km, 10km e 15Km 

 

4.1 Os inscritos nessa categoria devem se posicionar ao final do funil de largada, para sua própria segurança.   

 

5. O tempo de largada será de 15 minutos, quem não passar pelo pórtico de largada nesse intervalo estipulado, será impedido de largar no evento.  

 

Inscrições  

 

Valores e forma de pagamento: 
 
Valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), categoria individual. 
 
Por boleto bancário ou cartão de crédito e débito. 
  
 
Inscrições para melhor idade (mais de 60 anos). 
 
Será dado o devido desconto de 50% ao valor referente por atleta solicitado e comprovado.  
 
Por favor, entre em contato com a organização do evento, pelo e-mail: contato@oof.life 
 
As inscrições deverão ser realizadas pelo site: www.corporaterun.com.br 
 
Obs.: as inscrições poderão ser encerradas antes do prazo estipulado, sem prévio aviso, uma vez alcançado o limite de 3.000 (Três mil) atletas 
nesta categoria. 
  

O número do atleta é pessoal e intransferível. 

 

Fica vetada a mudança de categoria após a inscrição. 

 

5.Camiseta de prova – O tamanho da camiseta de prova está sujeito à disponibilidade conforme a grade fornecida pelo organizador do evento, e 

deverá ser escolhida no momento da realização da inscrição, não cabendo ao atleta reclamação devido ao seu tamanho.  

Feminina: baby look M e baby look G;  

Masculina: P, M, G e GG.  
 

7. Em caso de desistência/não participação da prova, não haverá devolução do valor pago pela inscrição. 

 

8. A idade mínima para participação é de 18 (dezoito) anos. 

 

11.3 Não haverá premiação individual. 

 

11.4 Serão destinadas medalhas de participação a todos os atletas que completarem a prova, desde que estes apresentem o número de peito.  

Obs.;Não será entregue medalha para o atleta que chegar sem o número de peito.  

 

13. Pelo do site (www.corporaterun.com.br), serão divulgados local e data de retirada dos Kits de Corrida. 

 

13.1 Não haverá entrega de kit no dia da prova. 

 

http://www.corporaterun.com.br/


13.2 O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit. 

 

13.3 O Kit de Corrida é composto de número de identificação e camiseta de prova, e poderá ser retirado por qualquer pessoa que apresentar o 

protocolo de inscrição e o respectivo recibo de pagamento.  

 

15. Os atletas deverão estar no local da largada com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência, quando serão passadas as instruções finais. 

 

18. É obrigatório o uso do número de identificação afixado ao peito.  

 

17. O atleta deverá observar e respeitar o trajeto da prova. 

 

19. Haverá serviço de assistência médica em todo o percurso, para o caso de emergência envolvendo os inscritos na prova. Ambulatório completo, 

ambulâncias UTI e remoção.  

 

19.1 A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um 

serviço de ambulância UTI para remoção, e o atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência quanto de continuidade, será efetuado 

na Rede Pública sob responsabilidade desta. 

 

19.2 O atleta, ou seu (sua) acompanhante responsável, poderá se decidir por outro sistema de atendimento, eximindo a organização de qualquer 

responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento médico. 

 

20. A segurança será garantida pelos Órgãos Competentes e haverá fiscais para orientação dos participantes. 

 

21. Serão colocados à disposição dos participantes sanitários e guarda-volumes, localizados na área de largada/chegada da prova. 

 

22. O participante autoriza a utilização dos seus dados cadastrais e imagens pelos organizadores, patrocinadores e apoiadores do evento 

Corporate Run em suas próximas ações de marketing e divulgações em geral. 

 

23. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer 

durante sua participação na Corporate Run. 

 

24. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana e irrevogável, não 

cabendo recursos a essas decisões. 

 

25. A corrida acontecerá com qualquer tempo (condição climática), podendo ser cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a 

integridade física dos participantes e/ou espectadores. 

 

 
 


