
 

2ª CORRIDA/CAMINHADA/KIDS 5k JULIO COELHO  

 

DA PROVA 

 

A 2ª Corrida 5k Julio Coelho Abrace essa Causa terá como foco principal na 

campanha de conscientização: Outubro Rosa que tem como objetivo alertar as 

mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico 

precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do 

útero.  

Sendo assim, a 2ª Corrda 5k Julio Coelho Abrace essa Causa, terá o apoio 

e colaboração da Secretaria de Saúde e de Esportes, da cidade de Vinhedo.  

A 2ª Corrida 5k Julio Coelho Abrace essa Causa, será realizada no 

domingo, dia 06 de outubro de 2019, na Represa 1 de Vinhedo, com piso de 

terra, ao lado do Container PARATODOS, com largada, às 9:00h, com 

qualquer condição climática, podendo ser cancelada, ou adiada, caso 

condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos 

participantes e/ou espectadores. 

A 2ª Corrda 5k Julio Coelho Abrace essa Causa, se estenderá em seu 

trajeto para a Rodovia Edenor João Tasca, com entrada localizada na Av. 

Frank Swalles (piso asfalto), ao lado da Represa 1 de Vinhedo 

 

A 2ª Corrda 5k Julio Coelho Abrace essa Causa, será disputada na distância 

de 5.240 metros, sendo divulgada como, 5km para corrida, mapa do percurso 

da corrida disponível na página inicial do site do evento, sujeito à alterações.  

A prova será aferida dentro das normas da Federação Paulista de Atletismo. 

A 2ª Corrda 5k Julio Coelho Abrace essa Causa, com caráter competitivo, 

será disputada na modalidade individual feminina e masculina. 

A idade mínima para participação na prova é de 14 (quatorze) anos, 

completados até o dia 31 de dezembro de 2019, mediante autorização por 

escrito dos pais ou responsável. A autorização deverá estar acompanhada de 

cópia de um documento com foto do responsável que será retido pela 

organização no ato da retirada do kit. Cópia da autorização dos responsáveis 

disponível na página inicial do site do evento: www.equipejuliocoelho.com.br 

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o participante, assume, 

por livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta Corrida (que incluem possibilidade de 

http://www.equipejuliocoelho.com.br/


acidentes, invalidez parcial ou permanente e morte), isentando-se, então, a 

Organizadora, seus colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 

porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta Corrida. 

 As Inscrições serão realizadas somente através do Link: 

https://ticketagora.com.br/e/2-corrida-5k-julio-coelho-8130, , o qual recebe este 

regulamento. 

 

CAMINHADA 

Haverá simultaneamente, com a largada da corrida, para quem estiver inscrito 

e dentro das normas do regulamento da prova, a caminhada de 3.500 metros. 

A caminhada não terá caráter competitivo e sim participativo, portanto não 

haverá premiação por troféu, ou dinheiro, para os participantes. 

Os participantes da caminhada que completar o percurso dentro das normas do 

regulamento ganharão medalha de participação.  

As inscrições para a caminhada obedecerá aos mesmos valores da corrida e 

dentro das normas do regulamento, portanto o participante receberá o kit 

completo da prova, além de usufruir toda estrutura local.  

 

1ª Corrida Kids Julio Coelho 

No mesmo domingo de 06 de outubro de 2019, logo após a cerimonia de 

premiação da prova, às 10:45h, na  Represa 1 de Vinhedo, com piso de terra, 

ao lado do Container PARATODOS acontecerá a 1ª Corrida Kids Julio 

Coelho.  

Poderão participar da 1ª Corrida Kids Julio Coelho, qualquer criança, ou 

adolescente, do sexo feminino e masculino, regularmente inscritos de acordo 

com este Regulamento. 

A idade mínima para participação, na 1ª Corrida Kids Julio Coelho é de 06 

anos completos até a data da prova, em 06 de outubro de 2019 e a idade 

máxima e de 13 anos.  

 

 

 

 

https://ticketagora.com.br/e/2-corrida-5k-julio-coelho-8130


MODALIDADES DA 1ª Corrida Kids Julio Coelho.  

06 a 07  anos = 50 metros 

08 a 10  anos = 100 metros 

11 a 13  anos = 150 metros 

O ATLETA Criança ou Adolescente juntamente com o seus pais ou 

responsáveis deverão seguir as orientações da organizadora Equipe Julio 

Coelho, sendo cabível a desclassificação caso atrapalhe o andamento da 

prova.  

O ATLETA Criança ou Adolescente juntamente com o seus pais ou 

responsáveis deverão observar o trajeto ou percurso balizado para prova, não 

sendo permitido qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de 

vantagem ou corte do percurso indicado.  

É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por atletas, amigos, 

parentes, ou até ciclistas ou algum tipo de hidratação em movimento, exceto os 

pontos de abastecimento oferecidos pela ORGANIZAÇÃO, bem como o uso de 

qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da 

ORGANIZAÇÃO. 

CONSIDERAÇÕES DA 1ª Corrida Kids Julio Coelho.  

Todas as crianças e adolescentes (juntamente com seus pais/responsáveis) 

deverão usar, as pulseiras de identificação – que será distribuída juntamente 

com o kit atleta kids pela empresa organizadora do evento denominada: 

EQUIPE JULIO COELHO, a partir das 10:30h e durante todo o evento. 

Todas as crianças e adolescentes deverão estar acompanhados pelos 

pais/responsáveis, a partir das 10:30h e durante todo o evento.  

As crianças e adolescentes inscritos no evento deverão comparecer usando 

roupas leves e calçando tênis apropriado para realização da prova. 

Ao participar da 1ª Corrida Kids Julio Coelho, os pais/responsáveis assumem 

total responsabilidade pelos dados fornecidos das crianças, aceita totalmente o 

REGULAMENTO, assumem as despesas de transporte, hospedagem e 

alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da participação da criança/adolescente antes, durante e depois 

da prova.  

Os pais/responsáveis cede todos os direitos de utilização de sua imagem e de 

seus filhos, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer 

renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de 



transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em 

qualquer tempo.  

A ORGANIZAÇÃO da 1ª Corrida Kids Julio Coelho, não tem 

responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para 

atendimento aos atletas, um serviço de ambulância, apenas para o 

atendimento de emergência.  

Os pais/responsáveis pelos Atletas poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência 

e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer 

responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.  

O apoio ao atleta, site de inscrição e disponibilidades gerais, para a 1ª Corrida 

Kids Julio Coelho, serão os mesmos existentes na 2ª Corrda 5k Julio 

Coelho Abrace essa Causa.  

A Organizadora Equipe Julio Coelho, EXIGE PELOS PAIS E RESPONSÁVEIS, 

UMA RIGOROSA AVALIAÇÃO MÉDICA, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio para todos as crianças/adolescentes que se inscreverem 

para o evento.  

A organizadora Equipe Julio Coelho, não se responsabilizará por qualquer 

problema de saúde, ou acidentes que a criança/adolescente venha a sofrer 

durante ou após a prova.  

Poderá a organizadora Equipe Julio Coelho suspender o EVENTO por 

questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de 

força maior.  

Os pais/responsáveis das crianças/adolescentes participantes que em qualquer 

momento deixe de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou por 

omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido 

pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua 

parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO.  

Todo pai/responsável das crianças/adolescentes tem a obrigação de preencher 

completamente e corretamente a INSCRIÇÃO DO EVENTO, disponível na 

Internet através do portal https://ticketagora.com.br/e/2-corrida-5k-julio-coelho-8130, 

ISENTANDO A ORGANIZAÇÃO DE QUALQUER FALTA DE INFORMAÇÃO 

OBRIGATÓRIA.  

Os pais/responsáveis dos ATLETAS MIRINS assumem que autorizam a 

participação do filhos no EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando 

de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES. 

MONITORES e PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores.  

https://ticketagora.com.br/e/2-corrida-5k-julio-coelho-8130


 

INSCRIÇÕES 

As inscrições são limitadas em:  

850 (oitocentos e cinquenta) atletas, para a corrida de 5k. 

150 (cento e cinquenta) pessoas, para a caminhada de 3.500 metros. 

50 crianças para a modalidade de 06 a 07  anos = 50 metros. 

50 crianças para a modalidade de 08 a 10  anos = 100 metros. 

80 criança/adolescentes para a modalidade de 11 a 13  anos = 150 metros. 

Os mesmos deverão realizá-las no período de 10 de junho de 2019 a 30 de 

setembro de 2019. 

O valor da inscrição da prova será de R$ 115,00 + Taxa de Conveniência da 

empresa contratada para efetuar as inscrições online.  

Haverá descontos especiais nas inscrições, quando feito dentro dos prazos por 

lotes.   

1º lote de inscrições – R$ 50,00 – Promoção de desconto válido 

exclusivamente durante o evento: Mexa-se, em 26 de maio de 2019, no 

Maritaca Fit Truck. ENCERRADO. 

As inscrições serão feitas apenas através do Link: 

 https://ticketagora.com.br/e/2-corrida-5k-julio-coelho-8130 

2º lote de inscrições, R$ 70,00 - Acontecerá de 05 de junho, a 30 de junho de 

2019.  

3º lote de inscrições, R$ 80,00 -  Acontecerá de 01 de julho, a 31 de julho de 

2019.  

4º lote de inscrições, R$ 90,00 – Acontecerá de 01 de agosto, a 15 setembro 

de 2019. 

5º lote de inscrições, R$ 115,00 – Acontecerá de 16 de setembro, até o dia 01 

de outubro de 2019, apenas se houver disponibilidade de inscrições.   

As inscrições serão feitas através do Link: https://ticketagora.com.br/e/2-corrida-5k-

julio-coelho-8130  

Em nenhuma hipótese será devolvido o valor da inscrição realizada. 

 

https://ticketagora.com.br/e/2-corrida-5k-julio-coelho-8130
https://ticketagora.com.br/e/2-corrida-5k-julio-coelho-8130
https://ticketagora.com.br/e/2-corrida-5k-julio-coelho-8130


ASSESSORIA ESPORTIVA, ACADEMIA, EQUIPES E GRUPOS 

As Assessorias Esportivas, Academias, Equipes e Grupos que inscrever na 

prova, no mínimo de 15 atletas, terá benefícios de descontos, prazos, cortesias 

e pagará apenas uma Taxa de Conveniência da empresa contratada para 

efetuar as inscrições online.  

Será da seguinte forma: 

Entre 10 de junho, 26 de maio, a 15 de agosto de 2019: R$ 65,00/por atleta + 1 

cortesia, a cada 15 atletas.  Isento da taxa de conveniência.  

Entre 16 de agosto, a 01 de outubro de 2019: R$ 75,00/por atleta + 1 cortesia, 

a cada 15 atletas.  Isento da taxa de conveniência. 

 

O pagamento deverá ser feito no ato da inscrição no site, através dos cartões 

de crédito, seguindo as normas do site: www.ticketagora.com.br 

 

DA MEIA ENTRADA  

Ofereceremos nos termos do Estatuto do Idoso (acima de 60 anos), meia 
entrada, cujo o valor integral é de R$ 115,00, sendo meia entrada no valor de 
R$ 57,50 para idosos, sem limite de quantidade. 
Ofereceremos nos termos da Lei 12.933/2013, no mínimo, 40% dos ingressos 
disponíveis como meia-entrada para estudantes (comprovação pela carteira 
de estudante), portadores de deficiências, jovens de baixa-renda, e crianças 
de 6 a 13 anos, cujo o valor integral é de R$ 115,00, sendo meia entrada no 
valor de R$ 57,50 e deixaremos disponível na página do evento, de forma 
visível e clara, o número total de ingressos e o número de ingressos 
disponíveis a usuários de meia entrada, bem como o esgotamento dos 
ingressos de meia-entrada. 
 
DO TÉRMINO 

As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem aviso 

prévio, caso o limite de 850 (oitocentos e cinquenta) atletas seja alcançado, ou 

por definição da organização e poderão, ainda, ser prorrogadas, a critério da 

organização. 

 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas 

no ato da inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será 

desclassificado e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou 

documental. 

  



 

DA ENTREGA DE KITS  

 

A entrega dos kits de corrida será realizada, em local a definir, em Vinhedo, 

SP, nos dias: 04/10/2019 (sexta-feira), das 08h30 às 21h00, dia 05/10/2019 

(sábado) das 08h00 às 19h00.  

Atenção: o atleta que não retirar o seu kit nas datas e horários estipulados pela 

organização, ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao Kit. 

Não serão entregues kits de corrida fora dos dias e horários estipulados e, 

tampouco, na data do evento. Favor não insistir. 

 

O kit de corrida será composto por um número de identificação, quatro 

alfinetes, chip (somente para os atletas inscritos na corrida), camiseta 100% 

poliamida, com duas cores a escolher no ato da inscrição: rosa, ou preta, além 

de folders de divulgação.  

Os tamanhos das camisetas serão 

UNISSEX  

P, M, G,ou GG 

BABY LOOK  

P, M, G,ou GG 

KIDS UNISSEX 

06 a 07  anos  

08 a 10  anos  

11 a 13  anos  

O kit poderá ser retirado por qualquer pessoa que portar comprovante de 

inscrição e um documento com foto; para a retirada de kit de terceiros, levar o 

comprovante de inscrição e uma cópia do documento com foto do mesmo. No 

caso de menores de 18 anos, para entrega do Kit, observar o item 5 deste 

regulamento. 

No momento da retirada do kit, o responsável deverá conferir os seus dados e 

o número de identificação. 

O número de identificação deverá ser usado visivelmente no peito, sem rasura 

ou alterações, durante toda a realização da prova, sofrendo desclassificação os 

participantes que não cumprirem esta regra. 

Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 

Poderá a Organização ofertar opção de escolha de tamanho e de cor, das 

camisetas durante a realização da inscrição, entretanto, este ato será de 



acordo com a disponibilidade de estoque. As peças de vestuário são oferecidas 

pela Organização como forma de cortesia, com cotas limitadas de quantidade, 

portanto, não serão feitas trocas de tamanho no ato da retirada do kit. Os 

tamanhos e as cores estão especificados na ficha de inscrição. Com isso, 

realize o quanto antes a sua inscrição para assegurar o tamanho ideal das 

suas peças de vestuário e garantir sua retirada antes da corrida. 

O prazo máximo que a organização garantirá seu tamanho e cor da camiseta, 

será com inscrições realizadas até o dia 6 de agosto de 2019, após essa data, 

não será garantido tamanho e cor, ou seja, será apenas de acordo com a 

disponibilidade da empresa terceirizada pela confecção das camisetas.   

 

DA CRONOMETRAGEM E PRAZO DE DIVULGAÇÃO 

  

A retirada do chip de cronometragem descartável, para todos os atletas que se 

inscreverem como corredores serão efetuados juntamente com a entrega do Kit 

Atleta e seu uso é obrigatório. 

Os resultados oficiais da corrida serão informados através dos 

sites: www.estounessa.com , imediatamente após o evento, porém poderá 

ocorrer atrasos devido a problemas técnicos.  

Em caso de falhas técnicas de cronometragem, a definição das primeiras 

colocações da Corrida Geral, será realizada através de vídeos e câmeras 

fotográficas.     

  

 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

 Os atletas deverão estar no local de largada com, pelo menos, meia hora de 

antecedência, quando serão dadas as instruções finais. 

O atleta deverá observar o trajeto da prova, e não terá nenhum tipo de auxílio 

para alcançar vantagem.  

É OBRIGATÓRIO o número no peito e o chip para os corredores, sendo 

desclassificados aqueles que não usarem o chip.  Qualquer alteração ou rasura 

do número implicará na desclassificação do atleta. 

O uso da camiseta do evento é solicitado, porém não é obrigatório.  

 

 

 

 

 

http://www.estounessa.com/


 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Haverá uma ambulância disponível e serviço de assistência médica 

(largada/chegada) para emergências envolvendo os inscritos na prova. 

Haverá fiscais voluntários para orientação dos participantes. Serão colocados à 

disposição dos participantes banheiros químicos e guarda-volumes apenas na 

região da largada/chegada da prova. 

A organização não se responsabiliza por qualquer objeto deixado no guarda-

volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os 

atletas venham a sofrer durante a participação na prova. 

Serão disponibilizados 3 pontos de hidratação no percurso e 1 na chegada 

para todos os inscritos. 

Haverá participação ativa da Secretaria de Saúde de Vinhedo, com campanha 

e apresentação preventiva em homenagem ao Outubro Rosa. 

PUNIÇÕES 

Haverá punições, desclassificações e perda do direito de premiação, além de 

perder o direito de participar em provas da mesma organização, para o atleta 

que:  

a) Correr com auxilio de acompanhante, ou pacer, ou qualquer tipo de 

ajuda que venha favorecer no seu resultado. Caso haja esse tipo de 

auxilio comprovado por vídeos, ou fotos, ou pelos fiscais de prova, o 

atleta será desclassificado e perderá o direito de premiação, além de 

perder o direito de participar em provas da mesma organização.   

b) Fornecer informações imprecisas a respeito de idade e outras 

solicitações pela organização.  

c) Fornecer informações imprecisas a respeito de sua saúde, ou caso 

comprovado de uso de qualquer substância química e ou esteroides 

anabolizantes.  

d) Posicionar fora dos locais determinados para a largada e percurso e 

iniciar a prova antes do horário de largada definido pela organização. 

e) Burlar as regras estabelecidas para o percurso (evitando percurso 

oficial), ou cortar caminho da prova demarcada pela organização.  

f) Competir sem número de peito, com número de terceiros ou com outro 

número que não seja o atual/oficial do evento; 

 

g) Desrespeitar os árbitros, fiscais, ou stafs da organização.  

h) Recusar a subir no pódio, durante a cerimônia de premiação, não 

aceitando as decisões da Comissão Disciplinar.  



i) Tocar ou bloquear seus  adversários com a intenção de dificultar-lhes a 

progressão, ou perturbar a sua concentração.  

j) Agredir seus concorrentes, a modo de favorecer seu resultado.   

k) Permitir a colocação em seus uniformes de competição de frases ou 

imagens inadequadas, ofensivas ou de baixo calão, assim como aquelas 

que, entre outros conteúdos, exprima qualquer tipo de preconceito ou 

incitação à violência e qualquer tipo de publicidade político-partidária; 

 

DA PREMIAÇÃO 

 

A premiação acontecerá, a partir das, 10:15h, com os que estiverem presentes.  

As 05 (cinco) primeiras colocações da modalidade GERAL CORRIDA individual 

FEMININO e individual MASCULINO serão definidas por ordem de chegada. 

Não haverá premiação para os inscritos na modalidade Caminhada.  

 

Os atletas premiados deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de 

premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O atleta que não 

comparecer na cerimônia de premiação poderá perder o direito aos prêmios, 

conforme determinação da Organização da prova. 

As 05 (cinco) primeiras colocações da modalidade GERAL CORRIDA individual 

FEMININO e individual MASCULINO, não entrarão na premiação para as 

categorias por idade.  

  

Todos os atletas inscritos que completarem a prova, tanto na modalidade 

GERAL CORRIDA, CAMINHADA E 1ª Corrida Kids Julio Coelho ganharão 

um a medalha de participação, assim que cruzarem a linha de chegada.  

A distribuição de prêmios será feita da seguinte forma: 

  

 

GERAL INDIVIDUAL (FEMININO E MASCULINO): 

 

1º Lugar – Medalha + Troféu + R$ 500,00 

 

2º Lugar – Medalha + Troféu + R$ 400,00 

 

3º Lugar – Medalha + Troféu + R$ 300,00 

 

4º Lugar – Medalha + Troféu + R$ 200,00 

 

5º Lugar – Medalha + Troféu + R$ 100,00 



 

GERAL CATEGORIA POR IDADE (FEMININO E MASCULINO): 

1º Lugar – Medalha + Troféu 

 

2º Lugar – Medalha + Troféu 

 

3º Lugar – Medalha + Troféu 

 

MODALIDADE 1ª Corrida Kids Julio Coelho 

1º Lugar – Medalha + Troféu 

 

2º Lugar – Medalha + Troféu 

 

3º Lugar – Medalha + Troféu 

 

CATEGORIAS 

Entre 14 e 19 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2019. 

Entre 20 e 29 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2019. 

Entre 30 e 39 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2019. 

Entre 40 e 49 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2019. 

Entre 50 e 59 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2019. 

Entre 60 e 69 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2019. 

Acima de 70, completados até o dia 31 de dezembro de 2019. 

PREMIAÇÃO ESPECIAL 

Haverá premiação especial para:  

O atleta, apenas da categoria Corrida, mais idoso, masculino e feminino que 

completar o percurso: Troféu. 

Não haverá premiação para os inscritos na modalidade Caminhada.  

 

 

 



A assessoria esportiva, academia, equipe, ou grupo que inscrever os maiores 

números de atletas participantes no evento da seguinte forma:  

1º Lugar –  Troféu  

 

2º Lugar – Troféu  

 

3º Lugar – Troféu  

 

SORTEIO 

Haverá sorteio de uma bike, além de brindes de patrocinadores, para todos os 

participantes inscritos na prova.  

Os sorteios acontecerão, logo após as premiações para os vencedores, tanto 

do geral como das categorias.  

Os sorteios serão feitos e entregues, apenas para os atletas que estiverem 

presentes no momento.   

 

DOAÇÃO 

 A organização da 2ª 5k Julio Coelho Abrace essa Causa doará por livre 

espontânea vontade, 10%, do valor de cada inscrição para o Instituto Juntos, 

CNPJ, 28.941.863/0001-82, localizado na Rua Silvio Belmiro Edueta, 113, 

Parque das Palmeiras, na Capela em Vinhedo, São Paulo.. 

DECLARAÇÃO 

 

 Ao efetuar a inscrição para a 2ª Corrida 5k Julio Coelho Abrace essa 

Causa, Caminhada e 1ª Corrida Kis Julio Coelho o participante: 

Declara gozar de plena saúde e integridade física e mental para participar da 

prova, responsabilizando-se por ocasionais danos à sua saúde. 

Aceita todos os termos deste regulamento. 

Autoriza a utilização de sua imagem, pela organização, seus realizadores, 

patrocinadores e apoiadores, em suas ações de marketing e divulgação deste 

evento ou eventos correlatos. Os inscritos e respectivos responsáveis, ao 

assinar a ficha de inscrição ou equivalente (ofícios, listagens de equipes, 

internet etc.), concordam em ceder gratuitamente à Organização e aos 

patrocinadores seus nomes, imagem e som de voz, com vistas a fotografias, 

filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação 

dos resultados do evento ou eventos correlatos, pelo prazo máximo de 2 anos 

a contar do dia 06 de outubro de 2019. 

Autoriza a utilização de seus dados cadastrais por Julio Cesar Coelho Esportes 

ME, em suas ações de marketing. 



 Os realizadores, patrocinadores, apoiadores, órgãos públicos e a organização 

da prova não se responsabilizam por qualquer extravio de materiais ou prejuízo 

que, porventura, os atletas venham a sofrer durante a participação na             

2ª Corrida 5k Julio Coelho Abrace essa Causa, Caminhada e 1ª Corrda Kis 

Julio Coelho. 

 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão 

organizadora de forma soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas 

decisões. 

 Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, 

por escrito, até trinta minutos após a divulgação do resultado da prova. 

desrespeitarem as ordens dos fiscais de prova; 

praticarem qualquer ato de vandalismo. 

 Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização. 

  

COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

O evento é de responsabilidade da: Julio Cesar Coelho Esporte ME 

acompanhado de seus colaboradores. 

 

Endereço: www.equipejuliocoelho.com.br. 

 

 

 


