CORRIDA DE FANTASIA
– Pódio MKT e Morastoni Assessoria –
2 de março de 2019
Pavilhão de Eventos Henry Paul - Timbó / SC

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art 1° - O evento tem como objetivo além de oferecer uma atividade junto com a natureza, oferecer a
integração; amizades; companheirismo e despertar o espirito de desafio próprio e a prática do esporte.
Art 2° - Este regulamento é o conjunto de disposições que regem a CORRIDA DE FANTASIAS, e obriga
todos aqueles que com ela tenham relação que lhe devam obediência, na forma da Legislação
Desportiva vigente.
Art 3° - CORRIDA DE FANTASIA será organizada e coordenada pela Comissão Central Organizadora,
composta por representantes da empresa Pódio Mkt.
Art 4°- Os participantes da CORRIDA DE FANTASIA, devidamente inscritos, serão considerados
conhecedores deste Regulamento e assim submeter-se-ão sem qualquer tipo de reserva a todas as
consequências que dele possam emanar.
§ 1° - Ao preencher a Ficha de Inscrição da CORRIDA DE FANTASIA, o atleta se responsabiliza
integralmente pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o presente regulamento, termo de
responsabilidade e suas regras, bem como assume as despesas de transporte, hospedagem e
alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação
antes, durante e após o evento.
§ 2° - Ao participar da CORRIDA DE FANTASIA o atleta cede todos os direitos de utilização de sua
imagem, 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,
jornais, revistas, fotografias em internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
§ 3° - O participante declara ainda ter idade compatível com a prova para a qual efetua a inscrição, e
que está em plenas condições físicas e psíquicas para participar de um evento dessa natureza.
Art 5° - A CORRIDA DE FANTASIA será realizada no dia 2 de março de 2019, com início da programação
previsto para as 18h, com largada prevista para 19h.
Parágrafo 01 – O horário de largada da corrida poderá sofrer alterações em razão de eventuais
problemas de caso fortuito ou força maior, como segurança do local de prova, bloqueio do trânsito,
manifestações públicas e outros.
Parágrafo 02 – A organização não se responsabiliza por eventuais atrasos dos participantes. Caberá à
direção de prova relocar o inscrito, desde que tenham chip disponível e o limite de atletas não seja
ultrapassado.
Art 6° - O percurso da CORRIDA DE FANTASIA será de 3km e 5km, podendo variar por decisão exclusiva
da organização. O percurso deve ser corrido do Pavilhão Henry Paul, passando por ruas da cidade.
§ 1º - Haverão ao menos três postos de distribuição de água no percurso, além de hidratação e
alimentação na chegada.

DAS CATEGORIAS
Art 7° - A CORRIDA DE FANTASIA será disputada nos naipes Masculino e Feminino, nas seguintes
categorias de idade:
3km – PARA FANTASIADOS
a partir de 14 anos – Livre
3km - KANGOO
Até 34 anos
Acima de 35 anos
5km
Masculino e Feminino / Geral
Masculino
14 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 35 anos
36 a 40 anos
41 a 45 anos
46 a 50 anos
51 a 55 anos
56 a 60 anos
61 a 65 anos
66 a 70 anos
Acima de 70 anos
Feminino
14 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 35 anos
36 a 40 anos
41 a 45 anos
46 a 50 anos
51 a 55 anos
56 a 60 anos
Acima de 60 anos.
§ 1° - A idade mínima para participação da corrida é de 14 (quatorze) anos completados no decorrer do
ano de realização da prova.
§ 2° - Todas as categorias terão tempo cronometrado por chip e direito a medalha de participação.
§ 3° - A categoria “3km – PARA FANTASIADOS” terá premiação por troféu para classificação geral e 5
melhores fantasias.
§ 4° - A categoria “3km – KANGOO” terá premiação por troféu para classificação geral e 5 melhores
fantasias e até 3º lugar para as categorias de faixa etária.
§ 5° - A categoria “5km” terá premiação por troféu para a classificação geral e para as categorias de faixa
etária.

DAS INSCRIÇÕES
Art 9° - As inscrições para a CORRIDA DE FANTASIA deverão ser realizadas nos sites autorizados pela
organização, sendo o site Foco Radical (focoradical.com.br) considerado oficial.

§ 1° - O formulário de inscrição deverá ser preenchido na sua totalidade e assumindo que é conhecedor
das disposições inerentes a participação do evento em questão.
§ 2° - Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado.
§ 3º - A inscrição só será considerada válida após a confirmação de pagamento da Taxa de Inscrição que
será feito pelos métodos disponíveis no site de inscrição da prova. A confirmação de pagamento pode
levar até 3 dias. Expressar concordância com as normas deste Regulamento e levar o Termo de
Responsabilidade assinado para ser entregue à organização durante a retirada do chip no dia da prova.
§ 4° - Ao confirmar sua inscrição, o atleta declara estar em boas condições físicas e psíquicas para
participar da CORRIDA DE FANTASIA, isentando os organizadores, promotores e órgãos oficiais em seu
nome e de seus herdeiros ou sucessores de quaisquer acidentes que venha a sofrer antes, durante ou
após o evento. Permite também o livre uso de seu nome e imagem para finalidade legítima, bem como
estar de total acordo com o regulamento da prova.
§ 5º - Organização da prova disponibilizará um seguro para todos os atletas participantes. Sendo
respeitadas as condições de contratação da apólice ora contratada. A contratação do seguro é de inteira
responsabilidade da equipe organizadora. O atleta terá acesso a referida apólice quando quiser.
§ 6º - A CORRIDA DE FANTASIA e seus organizadores não se responsabilizam pelo mau uso de imagem
de qualquer atleta por terceiros em redes sociais e outros.
§ 7º - Ao efetuar a inscrição, o atleta terá o direito a retirada de um kit com sacola e camisa alusiva ao
evento e outros itens, a ser retirado em data e local que serão definidos pela organização. Também será
possível retirar no local do evento, a partir das 17h apesar de não ser aconselhável. Chegue cedo, evite
filas e atrasos na largada.

DAS TAXAS
Art 10° - As inscrições serão da seguinte forma:
3KM - PARA FANTASIADOS
Lote Único – R$35 - até 22/2
3KM - KANGOO
Lote Único – R$35 - até 22/2
5KM
Lote Único - R$50 – até 22/2
§ 1º - De acordo com a lei nº 10.741 (Estatuto do Idoso) os cidadãos da terceira idade (60 anos ou mais)
terão direito a desconto de 50% nas taxas de inscrição para a CORRIDA DE FANTASIA.
§ 2º - Grupos com mais de dez inscritos terão condições especiais apresentadas diretamente mediante
contato com a organização.
DA PREMIAÇÃO
Art 11°- Serão premiados com uma medalha alusiva ao evento, todos os atletas que completarem o
percurso no prazo máximo de 2h.
§ 1 – Os cinco primeiros colocados na classificação geral da categoria 3km – Kangoo e Masculino e
Feminino / 5km e as categorias de faixa etária Masculino e Feminino / 5km serão premiados com um
troféu alusivo ao evento.
§ 2 – As cinco melhores fantasias serão premiadas com um troféu alusivo ao evento.

§ 3 – Somente terão direito à premiação atletas regularmente inscritos que cruzarem a linha de chegada
com o chip e se fizerem presentes no local da cerimônia de premiação ou representantes.

DA CLASSIFICAÇÃO
Art 12° - Para efeitos de classificação será considerada única e exclusivamente a apuração final dos
resultados emitida através do serviço de processamento de dados oficial do evento.
§ 1 - Haverá controle de tempo e classificação por meio de chip na largada e na chegada ou outra forma
de classificação oferecida pela organização.
§ 2 - É de responsabilidade de cada participante a colocação do chip de cronometragem em seu tênis. O
tapete que efetua a leitura dos chips tem alcance limitado, não registrando eventuais chips pendurados
no pescoço, nos bolsos, nas mãos dos atletas ou em qualquer outro ponto fora do alcance de leitura.
§ 3 - Ao efetuar a inscrição, o CPF declarado estará automaticamente relacionado ao chip numerado e
codificado com os dados do participante, que se comprometerá a devolver o chip à organização da
prova;

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art 13º – O número recebido no “kit” do atleta deverá ser afixado à altura do peito, e não poderá ser
removido até que seja ultrapassado o funil de chegada. Os nomes da prova e dos patrocinadores
deverão ser preservados (não poderão ser cobertos), sob pena de desclassificação.
Art 14º – Não será permitido ao atleta correr sem número de identificação oficial e sem chip.
Art 15º - Não será permitido o uso de qualquer equipamento que não seja estritamente necessário na
prova, como bastões de caminhada, celulares, porta objetos. Desaconselhamos uso de óculos, bonés,
viseiras. Recomendamos uso de tênis com solado adequado a condições de lama, terra, bem como uso
de luvas apropriadas.
Art 16º - O uso de câmeras portáteis adaptadas a capacetes ou peitorais será de inteira
responsabilidade do atleta, bem como eventuais danos ao equipamento ou a terceiros.
Art 17º - O percurso será demarcado com cones, fitas, grades, marcações em vários pontos com cal, e
deverá ser obedecido por todos os inscritos.
Art 18º - O(a) atleta que empurrar outro(a) atleta, de modo a impedir sua progressão, ou se comportar
de maneira hostil em relação a outros atletas, será desclassificado e retirado do percurso. Respeite os
STAFFs.
Art 19º - Qualquer inscrito poderá abandonar o percurso se assim o desejar, avisando um membro da
equipe organizadora e deixando o local da prova sem receber a medalha de conclusão.
Art 20º - Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente
inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de conclusão do percurso.
Art 21º - Os devidos tempos de cronometragem serão divulgados no site www.desafioagora.com.br.
Art 22º - Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta inscrito, como largar em
horário diferente do que está inscrito, ultrapassar outro atleta por vias ilícitas, cortar caminho ou forçar
passagem dentro do funil de chegada, será desclassificado.

DOS INFORMES
Art 23º - Será disponibilizado um serviço de ambulância para atendimento emergencial aos atletas e
para a remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde.
Art 24º - O (a) atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para
hospitais da rede privada de saúde, eximindo a empresa organizadora de qualquer responsabilidade ou
reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.
Art 25º - Todos os atletas, staffs, organizadores cedem no ato de inscrição todos os direitos de utilização
de sua imagem e voz para a empresa organizadora e para os parceiros desta corrida.
Art 26º - A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos à corrida têm os direitos
reservados aos organizadores.
Art 27º - A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da organização, sendo comunicado aos
inscritos esta decisão pelo e-mail informado durante a inscrição. Tendo a respectiva devolução do
dinheiro. Livre a organização de qualquer ônus.
Art 28º - Os casos omissos serão resolvidos única e exclusivamente pela Comissão Organizadora.
Art 29º - A entrega de kit será realizada no dia 1 de março em horário e local a definir.

Termo de Responsabilidade

Eu, ______________________________________________________, nascido em _______________,
declaro para os devidos fins que:
1 - Participo da CORRIDA DE FANTASIA por livre e espontânea vontade;
2 - Estou em plenas condições de saúde para participar do evento, tendo me submetido à avaliação
clínica recente e treinado adequadamente;
3 - Estou ciente dos riscos naturais e humanos inerentes à prática desportiva em locais abertos e
públicos;
4 - Estou ciente de que os serviços contratados pela organização do evento serão responsáveis pela
segurança dos atletas apenas no perímetro do circuito demarcado pela organização do evento;
5 - Concordo em não portar, nem utilizar dentro da área do evento qualquer material de conteúdo
publicitário, político, bem como qualquer objeto que ponha em risco a segurança dos participantes, dos
organizadores ou do público;
6 - Concordo com os termos do regulamento disponibilizados no site do evento
(www.focoradical.com.br);
7 - Estou ciente de que a prova poderá ser transferida para outro local na cidade de Timbó ou ser
cancelada por razões adversas;
8 - Concordo que não haverá reembolso, por qualquer motivo, no caso de cancelamento ou desistência
da minha participação no evento;
9 - Cedo aos organizadores do evento e a seus parceiros comerciais, conjunta ou separadamente, a
título universal e irrevogável, todos os direitos de utilização da minha imagem, material biográfico e
sons captados ou fornecidos durante a (i) competição, (ii) o período de preparação e (iii) após a
chegada, autorizando, ainda, a sua veiculação e utilização no Brasil e/ou no exterior.

------------------------------------------------------------------------------------------------Ass.
CPF:
Tel. Contato:

------------------------------------------------------------------------------------------------Ass. Responsável legal (em caso de menor de 18 anos)
CPF:
Tel. Contato:

