REGULAMENTO CORRIDA E CAMINHDA NIGHT RUN – ROÇA RUN

1.

O EVENTO, DATA, LOCAL E PERCURSO

1.1.
O evento denominado corrida Night Run- Roça Run, é um evento de caráter recreativo,
não havendo premiação em dinheiro.
1.2.

A Night Run- Roça Run é um evento de etapa única, com duração máxima de 2 horas.

1.3.
O evento será no dia 11 de dezembro de 2021, na cidade de Piracaia/SP, com largada e
chegada no Lago da Vila Biarritz, com a largada da primeira categoria estimada para as 18:00h.
1.4.
O horário de largada das corridas e caminhada poderá sofrer alterações em razão da
quantidade de inscritos e de fatores de ordem externa ou determinação do Poder Público.
1.5.
Os percursos serão demarcados pela organização com sinalização visível para que os
participantes cumpram o percurso correto.
As ruas usadas para a competição estarão total ou parcialmente fechadas para tráfego
motorizado de acordo com o setor do percurso do evento, sendo providenciadas sinalizações e
cavaletes para a orientação dos atletas.
1.6.
As modalidades e distâncias para este evento serão: Corrida Rural de 9km e
Caminhada Rural de 6km.

2.

CATEGORIAS

2.1.
Poderão participar do evento pessoas de ambos os sexos, regularmente inscritos e a
idade mínima será de 16 anos. A idade será calculada pelo ano de nascimento, o que significa a
idade que o inscrito terá em 31 de dezembro de 2021.
Os inscritos regularmente nesta Night Run- Roça Run, serão denominados neste regulamento
como Atletas e ou Participantes.
Os atletas menores de 18 anos só poderão participar do evento com prévia autorização, por
escrito dos pais ou do responsável legal (ANEXO 3). A autorização deverá estar acompanhada
de cópia de um documento de identidade do menor de 18 anos de idade e entregue na
retirada do kit.
2.2.
Caminhada: Não haverá divisão de categorias nem premiação para a modalidade
caminhada, apenas medalha de participação!
2.3.
Corrida 9km: As categorias serão: individual feminino e masculino, divididas nas
seguintes categorias (faixas etárias):
2.3.1. Geral
2.3.2. 16-19 anos
2.3.3. 20-29 anos
2.3.4. 30-39 anos

2.3.5. 40-49 anos
2.3.6. 50-59 anos
2.3.7. 60-69 anos
2.3.8. 70 e acima

3.

PREMIAÇÃO

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem
descumprimento deste regulamento receberão premiação de acordo com as condições
descritas a seguir:
3.1.

Para os atletas inscritos na corrida 09km:

3.1.1. Troféu para os 5 primeiros finalistas do geral fem. e masc.
3.1.2. Medalha para todos os finalistas.
3.2.

Para os atletas inscritos na caminhada:

3.2.1. Medalha para todos os finalistas.
3.2.2. Os Atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a
cerimônia de premiação for iniciada e a categoria deles for chamada. O(a) atleta que não
comparecer ao pódio, durante a cerimônia de premiação, perderá o direito ao troféu e a
eventuais prêmios.
3.3.
Os participantes que não retirarem suas medalhas e ou demais premiações durante o
evento, não terão direito às mesmas após o encerramento do evento, assim como, não haverá
entrega de medalhas e ou demais premiações pós-prova, para as pessoas que, mesmo que
inscritas, não participaram da prova.

4.

INSCRIÇÃO, VALORES

4.1.
Poderá participar do evento o(a) competidor(a), aqui denominado(a) “atleta”, que se
inscrever na Corrida ou Caminhada; realizar o pagamento do valor correspondente à inscrição
no prazo determinado, expressar concordância com as normas deste Regulamento e firmar o
Termo de Responsabilidade ora anexo (ANEXO 1), e no momento de retirada do kit de
competição, levar documento com foto e comprovante de inscrição.
4.2.
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção
apresentada no sistema on-line o participante aceita todos os termos do regulamento e
assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o “TERMO DE
RESPONSABILIDADE” parte integrante deste regulamento.
4.3.
As inscrições da corrida Night Run- Roça Run, serão limitadas em 500 (quinhentas)
vagas.
4.4.

As inscrições serão encerradas no dia 06 de dezembro de 2021.

4.5.
As inscrições poderão ser encerradas a qualquer momento, caso seja atingido o limite
técnico definido para o evento.
4.6.
As inscrições poderão ser realizadas pelo site www.rocarun.com.br, sites parceiros e
estabelecimentos parceiros indicados no site oficial, quando abertas.
4.7.
A inscrição no evento é pessoal e intransferível, responsabilizando-se o participante
pela veracidade das informações inseridas, sob as responsabilidades da Lei. Está proibida a
qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. Caso o Atleta ceda seu
número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que
aquela venha a sofrer.
4.8.
Os valores das inscrições para o evento deverão ser aqueles descritos em tempo real
nos sites de inscrições, quer seja oficial (www.rocarun.com.br) ou parceiros, sendo este valor
definido segundo o critério de datas para cada lote, descritos nos mesmos sites.
4.9.
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 a confirmação do
devido pagamento. Caso não receba este e-mail e seu nome não esteja na lista oficial de
inscritos, entre em contato com a organização.
4.10. Na hipótese de não efetivação da inscrição, por qualquer um dos motivos: falta de
pagamento do boleto bancário ou não autorização da compra pela operadora do cartão, o
atleta deverá realizar novo procedimento de inscrição, ocasião em que poderá ocorrer
variação no preço pela nova inscrição devido os diferentes períodos (datas) dos lotes.
4.11. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento o participante aceitará todos os
termos e assumirá total responsabilidade por seus dados fornecidos, participando por livre e
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e de acordo com o TERMO DE
RESPONSABILIDADE, que é parte integrante deste Regulamento.
4.12. Caso haja fraude comprovada na inscrição, os participantes envolvidos serão
desclassificados do evento, ficarão impedidos de participar de outras edições de corridas
realizadas pela Organizadora, poderão incorrer nas sanções previstas neste Regulamento e
responderão por crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades
competentes.
4.13. Não haverá inscrição gratuitas ou cortesias, ressalvadas as hipóteses excepcionais e
temporárias de inscrições definidas pela organização, reservando-se o direito de incluir no
evento atletas ou equipes especialmente convidadas.

5.

KIT DE PARTICIPAÇÃO

5.1.
Será fornecido ao atleta regularmente inscrito no evento, um kit de participação
composto de:
5.1.1. Seguro do atleta
5.1.2. Número de peito (identificação). É obrigatório o uso do número de peito durante toda
a realização da Corrida, sendo passível de desclassificação os participantes que não cumprirem
este aviso.

5.1.3. Chip de cronometragem para os inscritos na corrida de 9km. É obrigatório o uso do
chip durante toda a realização da Corrida. Não havendo a necessidade da devolução do
mesmo após o término.
5.1.4. Como optativo haverá o KIT FULL onde será acrescido ao KIT RUN: Camiseta dry-fit e
lanterna de cabeça. O participante deverá especificar o tamanho da camiseta que deseja no
ato da inscrição. A opção da grade de tamanho oferecida durante as inscrições será de acordo
com o estoque disponível.
5.1.4.1. O uso da camiseta oficial da prova, não é de uso obrigatório, podendo o participante
usar, qualquer camiseta desejada durante a prova.
5.1.5. Podendo ainda no kit haver brindes de parceiros, quando disponíveis.

6.

INSCRIÇÃO DE IDOSOS

6.1.
Será considerado como idoso as pessoas com 65 anos ou mais e para fazer jus ao
benefício de 50% (cinquenta por cento) de desconto no valor da inscrição, deverá entrar em
contato com a Central de Atendimento por e-mail, informar os dados requisitados e enviar os
documentos comprobatórios da condição de idoso para o endereço www.rocarun.com.br Em
ato contínuo, será enviado um cupom de desconto, pessoal e intransferível, para que o idoso
efetive sua inscrição na corrida.
6.2.
O benefício previsto neste item 6, 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.
6.3.
No caso de ser identificada inscrição fraudulenta, com a finalidade de uso por terceiros
dos benefícios descritos neste item 6, o (a) Atleta ficará impossibilitado de participar em
futuras edições de eventos esportivos realizados pela Organizadora, autorizará que seja
emitido um boleto bancário referente à diferença dos valores devidos pela inscrição e sujeitarse-á às responsabilidades penais cabíveis.

7.

INSCRIÇÃO DE PNE (Portadores de Necessidade Especial)

7.1.
Os participantes PNE (portadores de necessidade especial) poderão fazer jus ao
benefício de 50% (cinquenta por cento) de desconto no valor da inscrição, referente ao KIT
RUN, para tanto, deverão entrar em contato com a Central de Atendimento do evento através
do site: www.rocarun.com.br, informar os dados requisitados e enviar os documentos
comprobatórios (laudo) da condição de PNE. Em ato contínuo, será enviado um cupom de
desconto, pessoal e intransferível, para que o PNE efetive sua inscrição na corrida.
7.2.
O benefício previsto neste item 7, 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.
7.3.
No momento da inscrição os PNE deverão fazer a inscrição do Guia que o
acompanhará, caso haja, nos mesmos procedimentos realizados para sua própria inscrição,
para que o guia possa ter o mesmo benefício.

7.4.
A largada para os atletas PNE será divulgada próximo ao dia do evento, via redes
sociais e website oficial.
7.5.
A idade mínima autorizada para os atletas PNE participarem segue a mesma definida
pela regra geral (16 anos).
7.6.
Os atletas PNEs receberão medalhas de participação ao terminarem a prova, e
premiação geral apenas com divisão de sexo para atletas PNEs.
7.7.
No caso de ser identificada inscrição fraudulenta, com a finalidade de uso por terceiros
dos benefícios descritos neste item 7, o (a) Atleta ficará impossibilitado de participar em
futuras edições de eventos esportivos realizados pela Organizadora, autorizará que seja
emitido um boleto bancário referente à diferença dos valores devidos pela inscrição e sujeitarse-á às responsabilidades penais cabíveis.

8.

AÇÃO COMUNITÁRIA

8.1.
Para este evento sugerimos que os inscritos doem UM BRINQUEDO NOVO OU EM
BOM ESTADO. A entrega deste donativo será no ato da retirada do Kit de competição.

9.

ENTREGA DE KITS DE PARTICIPAÇÃO

9.1.
A entrega do kit de participação pela Organizadora acontecerá no dia anterior ao
evento, 10 de DEZEMBRO de 2021, em local e horário a ser informado, exclusivamente, no site
oficial do evento, www.rocarun.com.br,
9.2.
Para atletas que não são da região de Piracaia poderão retirar o Kit no dia do evento a
partir das (14:00hrs).
9.3.
O kit deverá ser conferido no ato da entrega. Reclamações posteriores não serão
levadas em conta.
9.4.
Para a retirada do kit o participante deverá apresentar documento de identificação
(RG, CNH ou outro documento oficial com foto).
9.5.
A retirada de kit só poderá ser feita por terceiros por meio de uma autorização
específica para este fim assinada pelo participante (ANEXO 2). Essa autorização deverá estar
acompanhada de cópia de um documento de identificação (RG ou CNH com foto do
participante), cópia esta que será integrada ao processo de inscrição do evento, e será
entregue na retirada do kit.
9.6.
O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará
impedido de participar da corrida e perderá o direito ao kit
9.7.

NÃO SERÃO ENTREGUES KITS APÓS O EVENTO.

10.

CONTROLE DE CHEGADA & RESULTADOS

10.1. Os participantes inscritos na Caminhada não terão seus tempos aferidos pela
organização, a qual disponibilizará o cronômetro (Relógio da Prova) na linha de chegada,
todavia a organização recomenda o uso do aplicativo para smartphone e smartwatch: Strava.
10.2. O sistema de controle de chegada a ser utilizado na corrida de 9km será por meio do
Chip (RFID).
10.3. Os resultados serão apurados por uma empresa terceirizada contratada pela
organização.
10.4. As 5 (cinco) primeiras colocações na corrida de 9km, masculina e feminina do geral
serão definidas por ordem de chegada. As demais colocações serão definidas pela apuração do
tempo líquido gasto por cada atleta para completar o percurso (definido e delimitado pelos
tapetes de cronometragem).
10.5. Os atletas serão classificados de acordo com o tempo registrado pelo sistema de
cronometragem utilizado na corrida e – em nenhuma hipótese – serão considerados os
tempos individuais registrados pelos próprios atletas.
10.6. Haverá ponto de controle de medição do tempo dos atletas, devendo os atletas
ficarem atentos para cruzarem a linha de largada e de chegada (tapetes de cronometragem)
para os inscritos na modalidade corrida 09km.
10.7. O(a) Atleta deverá conferir, no site oficial da Corrida, data, horário e local para a
retirada do chip de cronometragem, instalado no número de peito. O(a) Atleta, que não retirar
o chip em data, horário e local estipulados pela Organizadora, fica desde já,ciente da
impossibilidade de ter cronometrado seu tempo.
10.8. Durante todo o percurso da corrida, o chip (número de peito) deverá ser usado
obrigatoriamente no peito e livre de interferência direta de outros aparelhos eletrônicos. A
utilização inadequada do chip pelo(a) atleta acarreta a não marcação do tempo – isentando-se,
então, a Organizadora e parceiros da divulgação do tempo e da classificação desse(dessa)
atleta.
10.9. O(a) atleta fica ciente de que é de sua inteira responsabilidade o correto uso do chip,
bem como a passagem no tapete de captação de dados (instalado na linha de largada e de
chegada da corrida). Igualmente, fica o(a) Atleta ciente de que a captura do tempo poderá
sofrer algum tipo de interferência ou perda de informações pelo uso conjunto de outro
aparelho eletrônico próximo ao chip.
10.10. A troca de chips entre atletas, a qualquer tempo, configura atitude desleal e
anticompetitiva – ensejando a automática desclassificação desses atletas.
10.11. Após as chegadas, o participante deverá evitar transitar com o chip (número de peito)
próximo ao pórtico, onde estará implantado o controle de chegada, e assim garantir que não
será registrado novo tempo pelo sistema de controle.
10.12. Os resultados oficiais dos atletas participantes da corrida de 9km serão informados no
site:www.rocarun.com.br após três dias úteis da realização do evento, desde que estes
observem as regras definidas neste Regulamento.

11.

GUARDA VOLUME E SANITÁRIO PÚBLICO

11.1. De acordo com norma vigente a acordo com órgão de saúde não será disponibilizado
guarda-volumes.

12.

MONTAGEM DE TENDAS DE EQUIPE

12.1. O posicionamento será feito com orientação da organização e por ordem de chegada,
nos dias e hora marcada, divulgada pela organização na semana que antecede o evento no site
oficial do evento: www.rocarun.com.br
12.2. O número de tendas nos locais definidos pela Organização será definido e limitado
pela capacidade estrutural da arena do evento.
12.3. Não haverá responsabilidade alguma por parte da Organizadora sobre as Tendas de
Equipe, no tocante a sua montagem, pertences e usuários. Limitando a Organização apenas a
responsabilidade da definição do local das mesmas.
12.4. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou
prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e
que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização
destinadas às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a
equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e
também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e
do local do evento em qualquer tempo.

13.

INSTRUÇÕES E REGRAS PARA O EVENTO

13.1. As largadas serão feitas em locais determinados pela organização ao menos um mês
antes da data do evento.
13.2. Os participantes deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos 20 (vinte)
minutos de antecedência, quando serão dadas as instruções finais. O participante que iniciar a
corrida após o horário previsto para a largada, estará ciente que seu tempo de largada será o
oficial realizado pela organização.
13.3. Os tapetes obrigatórios de passagem na largada, os quais registram a largada e tempo
inicial para os participantes da corrida de 9km, serão desativados após quinze minutos do sinal
da última largada
13.4. A participação do (a) atleta no evento é estritamente individual sendo proibido o
auxílio de terceiros e a utilização de recurso tecnológico que implique em vantagem
competitiva sem prévia autorização da organização, exceto em excepcional condições
definidas previamente ao evento, onde a organização expedirá as medidas necessárias para
tal tratativa.
13.5. A falta de zelo pela conservação e limpeza do local sede do evento ou partes
integrantes do seu trajeto, acarretará desclassificação do atleta e recusa de novas inscrições
do mesmo.
13.6. É obrigação dos atletas ter conhecimento prévio do percurso da corrida, que será
disponibilizado no site oficial do evento.É de inteira responsabilidade do atleta prestar atenção

às demarcações de percurso e se manter na rota correta. A organização não se responsabiliza
por atletas que venham a percorrer maiores ou menores distâncias, e poderá desclassificar os
mesmos se ocorrer por má fé ou falta de atenção dos mesmos.
13.7. Todos os percursos serão demarcados pela organização. Portanto, não exigirá aos
atletas terem conhecimento de navegação. No entanto, durante o percurso, se não encontrar
placas ou setas demarcando o mesmo e estiver com dúvidas, retorne até a última sinalização
conhecida e busque auxílio para a direção correta.
13.8. Os atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, aclives ou
declives que possam existir no percurso. A Organizadora não se responsabiliza por possíveis
defeitos na pista. Por conta disso, com antecedência, os atletas serão informados das ruas que
integram o percurso do evento.
13.9. Durante o percurso haverá pontos de hidratação a cada 3Km (três quilômetros)
aproximadamente.
13.10. Caso o atleta decida abandonar o evento, será obrigatório notificar o posto de controle
(PC) mais próximo ou a equipe de resgate.

14.

DESCLASSIFICAÇÃO

São motivos de desclassificação:
14.1.

Receber qualquer tipo de ajuda externa;

14.2.

Não realizar a totalidade do percurso marcado pela organização;

14.3. Sujar ou degradar áreas parciais ou completas por onde passa o percurso ou esteja
situado o evento;
14.4. Pular as grades ou os cavaletes que delimitam o percurso/área do evento, para entrar
na pista em qualquer momento do evento;
14.5.

Empurrar outro(a) atleta, de modo a impedir a progressão deste(a);

14.6. Na hipótese de desclassificação dos atletas primeiros colocados, serão chamados –
sucessivamente – os classificados com melhor tempo.
14.7. Quando um atleta for declarado suspenso ou impossibilitado de participar de provas
pela IAAF, CBAt, FPA, na Justiça Desportiva ou ainda na Justiça Comum, não poderá ser
inscrito na prova. Caso venha a se inscrever, omitindo sua condição de suspenso, com a
referência supra, sua inscrição será considerada sem efeito.
14.8. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de
desclassificação

15.

CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS E SERVIÇOS DE APOIO

15.1. Recomendamos a todos os participantes a realização de uma rigorosa e completa
avaliação médica prévia à participação no evento já que o termo vinculado a este regulamento
isenta a Organização de qualquer responsabilidade.

15.2. O(a) Atleta é responsável pela decisão de participar do evento, avaliando sua condição
física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.
15.3. A Comissão Organizadora poderá, seguindo recomendação do médico responsável
pelo evento, sugerir que o (a) Atleta interrompa ou não participe da mesma.
15.4. Os atletas estarão cobertos por seguro durante o evento, desde que esteja correto o
nome completo e número do CPF na ficha de inscrição online. A organização não se
responsabiliza por informações incorretas preenchidas pelo participante no ato da inscrição,
estando o participante ciente de que um equívoco no preenchimento da ficha de inscrição
poderá inviabilizar o acionamento do seguro.
15.5. A Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas,
despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação no evento.
Porém será disponibilizado um serviço de ambulância para atendimento emergencial aos
atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde.
15.6. O (a) Atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência
para hospitais da rede privada de saúde, eximindo-se, então, a Organizadora de qualquer
responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.
15.7. Em caso de problemas físicos, o atleta deve se encaminhar ao posto de controle mais
próximo e informar a organização do evento de seu encerramento no evento. Cabendo a ele
aguardar disponibilidade em carro da organização para ser encaminhado de volta ao local do
início do evento, ou solicitar por meios próprios esta remoção. Devendo sempre informar a
organização do evento.

16.

DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS

16.1. O participante 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, autorizando que sua imagem e voz sejam divulgadas através de fotos,
clips, filmes ou vídeos em jornais, revistas, sites, rádio, 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. Ao aceitar este regulamento eu
assumo e entendo que haverá imagens realizadas com Drones de até 25kg durante o evento
junto a equipe de filmagem e de busca e resgate.
16.2. Qualquer ação ou forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a
cobertura do evento, por parte dos participantes, estará sujeita a aprovação dos organizadores
da corrida por escrito.
16.3. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de
kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum
material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos
organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do
evento, dos participantes e / ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela
organização ou autoridades, das áreas acima descritas.

17.

POLÍTICA DE DESISTÊNCIA

17.1. A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o (a) atleta comunique a
desistência da compra (serviço) fora do prazo previsto no Art. 49 do Código de Defesa do
Consumidor - Lei 8078/90 (7 dias).
17.2. Todas desistências deverão ser endereçadas aos organizadores exclusivamente através
do website www.rocarun.com.br, justificando a desistência. A data de registro será usada
como prova para todos os fins legais.

18.

ALTERAÇÃO DA DATA E CANCELAMENTO DA CORRIDA

18.1. Reserva-se à Organizadora o direito de alterar a data, local e percurso a qualquer
momento, especialmente por motivos relacionados à determinação governamental a respeito
do COVID-19 e ou condições climáticas adversas.
18.2. A organização, primando pela segurança e incolumidade física dos Atletas, poderá
determinar a suspensão da Corrida (iniciada ou em vias de iniciar) por questões de segurança
pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. No caso de suspensão de Corrida, por
quaisquer desses motivos, a Corrida será considerada realizada e não haverá designação de
nova data para realização da Corrida suspensa.
18.3. Os Atletas ficam cientes de que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e
danos da eventual suspensão da Corrida (iniciada ou em vias de iniciar) por questões de
segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior – não gerando qualquer
responsabilidade para a Organizadora.
18.4. Na hipótese de suspensão da Corrida, não haverá devolução do valor da inscrição aos
Atletas

19.

DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização
para a orientação dos participantes.
19.2. Os custos de transporte, hospedagem, alimentação, treinamentos, seguros ou
quaisquer outras despesas necessárias para a participação, antes, durante e depois da corrida
serão de responsabilidade exclusiva do participante, inclusive nas hipóteses de alteração da
data do evento, suspensão ou cancelamento da mesma.
19.3. A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda,
elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica
e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.
19.4. As dúvidas ou solicitações de informações técnicas deverão ser encaminhadas
exclusivamente para o endereço no website www.rocarun.com.br para que sejam
devidamente registradas e respondidas.
19.5. Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no sistema online, na ficha de inscrição.

19.6. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar
ou revogar este Regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças no website
oficial do evento ou na página do e-commerce www.rocarun.com.br.
19.7. Os participantes concordam que o e-mail será o meio de comunicação utilizado pela
Organizadora para repassar informações e atualizações referentes à Corrida.
19.8. Os promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos e danos de
equipamentos ou por qualquer traumatismo ou lesões em atletas e assistentes causados por
acidentes.
19.9. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Organizadora e/ou
Comissão Organizadora do evento de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

Piracaia, 01 de setembro de 2021.
RAIZES EVENTOS
Corrida de Aniversário de Piracaia
(11) 963397866 | contato@rocarun.com.br
TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO 1)

Eu, “identificado no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades,
DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de um evento de participação individual de corrida na distância
de 9km, e ou, caminhada na distância de 6km, cujo percurso é de meu conhecimento;
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida e estou ciente
que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas;
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação nesta corrida (que incluem possibilidade de invalidez e
morte), isentando os organizadores do evento, 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;
4. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da
corrida;
5. Estou ciente de que – na hipótese de ALTERAÇÃO DE DATA DA CORRIDA OU SUSPENSÃO da
Corrida por questões de segurança pública ou força maior – todos os eventuais custos
(locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos) serão
suportados única e exclusivamente por mim, isentando a Organizadora e os patrocinadores
pelo ressarcimento de quaisquer desses custos, estando de acordo com todos os termos
abrangendo reembolso, estipulado no regulamento deste evento;
6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou
prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e
que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização

destinadas às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio às
equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e
também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da corrida e
do local do evento em qualquer tempo;
7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o
regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da
corrida;
8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação
do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de
ônus para os organizadores, mídia e patrocinadores;
9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE,
isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que
vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta corrida.

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT POR TERCEIRO (ANEXO 2)

Conforme o Regulamento da prova – no ato da retirada de kit, a presente autorização deve ser
entregue juntamente com uma cópia do documento do participante inscrito.
Todos os participantes que assinam esta autorização concordam com o regulamento da prova
e responsabilizam-se pelo material retirado junto à Organização.
Eu, _____________________________________________________________, portador(a) do
CPF nº _______________________, autorizo o(a) Sr.(Sr.a)
______________________________________, portador(a) do RG nº ____________________
e do CPF nº _____________________, a retirada de meu kit atleta da corrida Night Run- Roça
Run.

________________________________________________
(Assinatura do Responsável)

____________________, ____ de ________________ de 2021.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS (ANEXO 3)

1. Eu ________________________________________________ (estado civil)
__________________ (profissão)
__________________________________________________________, titular da cédula de
identidade RG nº __________________ e CPF nº ___________________, como representante
legal do menor abaixo referido, AUTORIZO EXPRESSAMENTE a participação do
menor____________________________________________________________________, sob
o n° do RG _______________________, com data de nascimento em _______________ e
_____ anos de idade, a participar do evento corrida Night Run- Roça Run, que será realizada no
dia 11 de dezembro de 2021 na cidade de Piracaia, estado de São Paulo.
2. Estou ciente de que se trata de um evento com participação individual de 9km para a
modalidade de corrida e 6km para a modalidade de caminhada;
3. Certifico que o menor acima referido está em plenas condições físicas e psicológicas de
participar desta corrida e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que o
impeça de praticar atividades físicas;
4. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação do menor acima referido nesta corrida (que incluem
possibilidade de invalidez e morte), isentando os organizadores do evento, seus colaboradores
e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais
ou físicos, que porventura o menor venha a sofrer, advindos da sua participação nesta corrida;
5. Li conheço, aceito e submeto o menor acima referido, integralmente, a todos os termos do
regulamento da corrida.

Piracaia

de

de 2021.

Nome do representante legal

Assinatura do representante legal

