1ª CORRIDA CELEBRATION DE CAJAMAR
12/12/2021 – 08:00 HS
LARGADA/CHEGADA: Estádio Antônio Facchina - Campo Polvilho
6 KM

REGRAS GERAIS DO EVENTO
1.1 Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pela as informações fornecidas no ato da
inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e estar apto para praticar atividade física, bem como declara aceitar e
acatar totalmente o regulamento e regras da competição. Assume quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação;
1.2 Ao participar deste evento, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de sua imagem, renunciando o
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de
transmissão e/ou divulgação, promoções, internets e qualquer mídia, em qualquer tempo;
1.3 Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, de
nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de
qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer
durante a participação no evento;
1.4 A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se responsabilizam por
prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor;
1.5 A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico
prévio para todos os atletas participantes;
1.6 Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos,
vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem necessidade de qualquer comunicado prévio aos participantes.

2. INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições para o Evento CELEBRATION CAJAMAR serão realizadas no site RUNNERBRASIL.COM.BR
2.2 As inscrições terão os valores de R$ 49,99.
2.3 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o
número de inscritos do evento em função de necessidades / disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.
2.4 Procedimento para a inscrição.
2.4.1 Acessar o site runnerbrasil.com.br e preencher o formulário de inscrição por completo, e efetivar o pagamento
de acordo com as opções escolhidas pelo cliente, prazos e aceitar os termos de responsabilidade do evento.
2.4.2 A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de inscrição.
2.5 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum motivo.
2.6 As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo possível de revender para terceiros.

3. ENTREGA DE KIT
3.1 - A retirada do KIT será no mesmo dia do evento no local de LARGADA, seguindo o protocolo de segurança.
4. PREMIAÇÃO
4.1 Premiação do 1 ao 3 colocado masculino e feminino, Troféu ,Medalha e premiação em dinheiro no valor de R$
300,00 para o primeiro R$ 200,00 segundo e R$ 100,00 terceiro colocado, para os demais somente medalha de
cumprimento da prova.

5. PROTOCOLO DE SEGURANÇA
5.1 O(a) Atleta ao chegar no local de Concentração deverá ir até a mesa do fiscal onde pegará sua máscara.
5.2 Manter a distância de 1 metro e meio de cada atleta na Largada.
5.3 Tirar a Máscara somente após 200 metros de percurso corridos.
5.4 Manter o Distanciamento de 1 metro e meio na Chegada.
5.5 Ao chegar da prova pegar uma nova máscara na mesa do fiscal.
5.6 Manter o Distanciamento na hora da premiação, evitando aglomerações.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do atleta.
6.2 Casos omissos neste regulamento, será resolvido exclusivamente pela equipe organizacional do evento.
7.1 E todos os participantes devem trazer um quilo de alimento não perecíveis, de preferência (feijão, arroz,
macarrão, leite em pó). Toda arrecadação será destinada ao Fundo Social de Cajamar.

Vamos correr e ajudar a quem precisa todos unidos fazemos uma Cajamar mas feliz.

A organização HC Sportts disponhe os contatos para esclarecimentos,
E-mail: hamiltomcharles@hotmail.com
Telefone: 11 945184372

