REGULAMENTO GERAL CIRCUITO RUN VIRTUAL - ETAPA: CORRENDO
CONTRA O COVID-19

O evento CIRCUITO RUN VIRTUAL, é uma prova onde os atletas poderão
correr ou correr/pedalar onde e quando quiser, com início das inscrições a partir de
30 de maio de 2020, na cidade de Natal/RN, todo o Estado do RN e todo Brasil, com
participação de atletas regularmente inscritos de ambos os sexos.

1- DADOS DO EVENTO:
* FRETE GRÁTIS até sua casa para todo o Rio Grande do Norte e demais
regiões do Brasil, frete no valor de R$ 25,00;
* Compre e participe qualquer dia e qualquer hora;
* A corrida ou corrida/ciclismo pode ser realizada em Natal, todo o Estado do
RN e todo Brasil;
* Data da Inscrição: 30/04/20 a 30/11/20
* Data de Validação da Prova (site 99run): a partir de 01/05/20 a 30/12/20
* Provas/Distâncias Corrida: 1km, 3km, 5km, 10km e 15km
* Provas/Distâncias Corrida + Ciclismo: 3km corrida + 10km ciclismo, 5km
corrida + 20km ciclismo e 10km corrida + 40km ciclismo

2- COMO FUNCIONA:
Essa é uma prova que você pode correr ou correr/pedalar ONDE e QUANDO quiser
e receber o KIT NA SUA CASA – FRETE GRÁTIS PARA TODO O RIO GRANDE
DO NORTE E DEMAIS REGIÕES DO BRASIL, FRETE NO VALOR DE R$ 25,00!

3- COMO FUNCIONA APÓS SE INSCREVER NO TICKET AGORA:
PASSO 01
Se cadastrar no aplicativo 99RUN ou pelo site www.99run.com, com email, telefone,
cpf e endereço;
PASSO 02
Correr a KM escolhida utilizando relógio gps, ou app de corrida, ou esteira;
PASSO 03
Validar a corrida escolhida na ABA DESAFIOS > VALIDAR DESAFIOS;

Obs.: Após a validação do resultado, o atleta recebe o kit em sua casa, em até
15 (quinze) dias.

4- KIT DA PROVA:
Quem enviar o comprovante da corrida ou corrida/ciclismo vai receber o kit abaixo,
de acordo com sua escolha:
KIT 1 – CORRIDA ou CORRIDA+CICLISMO
1 Medalha + 1 Sacola
Valor: R$ 59,00 (cinquenta e nove reais)
Obs.: Frete gratuito para até sua casa, para todo o Rio Grande do Norte e demais
regiões do Brasil, frete no valor de R$25,00 e sua inscrição doará 2kg de
alimentos não perecíveis para a Instituição de Caridade – Lar da Vovozinha,
localizado na Av. Antônio Basílio, 1549 - Dix-Sept Rosado, Natal - RN, 59052-475.
KIT 2 – CORRIDA ou CORRIDA+CICLISMO
1 Camisa + 1 Medalha + 1 Sacola
Valor R$ 79,00 (setenta e nove reais)
Obs.: Frete gratuito para até sua casa, para todo o Rio Grande do Norte e demais
regiões do Brasil, frete no valor de R$25,00 e sua inscrição doará 2kg de
alimentos não perecíveis para a Instituição de Caridade – Lar da Vovozinha,
localizado na Av. Antônio Basílio, 1549 - Dix-Sept Rosado, Natal - RN, 59052-475.
5- ONDE CORRER ou CORRER/PEDALAR
Você pode correr ou correr/pedalar: em casa, na rua isolado, na esteira, em qualquer
terreno de sua preferência, usando qualquer aplicativo de corrida como: Strava, Nike
+, Runkepper, Runtastic..., ou então com relógio com GPS, como: Garmin, Polar, Tom
Tom...

6- REGRAS GERAIS DO EVENTO
6.1 O atleta que se inscrever para participar deste evento, assume total
responsabilidade pelas informações fornecidas no ato da inscrição, bem como,
declara gozar de boa saúde e estar apto(a) para praticar atividade física, também
declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e as regras do evento. O atleta
também assume quaisquer outras despesas necessárias ou relacionadas à sua
participação;

6.2 Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) cede outorgando a permissão
irrevogável à Organização e seus concessionários, todos os direitos de utilização de
sua imagem, voz e semelhança, para finalidades legítimas e promocionais, em
conexão com qualquer meio de comunicação e propaganda, assim como, autoriza o
possível envio de mensagens informativas através de e-mails, cartas, torpedos SMS
e por outros meios, para seus telefones e endereços cadastrados, renunciando ao
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou
qualquer outro tipo de transmissão, para esta e próximas provas do mesmo evento e
de eventos congêneres, declinando de qualquer compensação financeira relativa ao
evento, sendo conhecedor de seu formato e execução;
6.3 O dinheiro da inscrição não será devolvido caso o participante desista da prova e
não haverá reembolso por parte da organização, bem como seus patrocinadores,
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos ou
acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem
por qualquer extravio de matérias ou prejuízos que por ventura o atleta venha a sofrer
durante a participação da prova;
6.4 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;
6.5 A organização do evento recomenda a todos os atletas, que seja realizada uma
rigorosa avaliação médica, antes de praticar qualquer tipo de atividade física, inclusive
antes de participar deste evento;
6.6 O Organizador também poderá suspender o evento por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior, que possam prejudicar
e/ou colocar em riscos a integridade física dos participantes;
6.7 As Inscrições
6.7.1 As inscrições para o evento CIRCUITO RUN VIRTUAL - ETAPA: CORRENDO
CONTRA
O
COVID-19,
serão
realizadas
acessando
a
página
trilhandoesportes.maratonadonatal.com.br, até o dia 30/11/20 e a validação do
evento será realizada através do site www.99run.com ou no aplicativo 99Run, até o
dia 30/12/20;
6.7.2 O valor da inscrição e o kit do atleta, será conforme descrito no item 4;
6.7.3 A organização poderá a qualquer momento, sem aviso prévio, suspender ou
prorrogar prazos, adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de
necessidades/ disponibilidades técnicas.
6.8 Realização das Inscrições
6.8.1 Para realizar a inscrição, o atleta deve acessar a página
trilhandoesportes.maratonadonatal.com.br, irá abrir a página do evento na
plataforma do TicketAgora, fazer o cadastro, preencher o formulário de inscrição,

escolher a Prova/Distância Corrida entre 1km, 3km, 5km, 10km e 15km ou
Provas/Distâncias Corrida + Ciclismo: 3km corrida + 10km ciclismo, 5km corrida +
20km ciclismo e 10km corrida + 40km ciclismo, efetuar o pagamento de acordo com
as opções escolhidas e aceitar o termo de responsabilidades do evento;
6.8.2 O tamanho das camisas estará disponível na plataforma de inscrição, de acordo
com a disponibilidade;
6.8.3 O dinheiro da inscrição não será devolvido caso o participante desista da prova,
ou por qualquer outro motivo;
6.8.4 As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo possível revender para
terceiros.
6.9 Comprovação das Inscrições
6.9.1 Após ser realizada a inscrição, o atleta deverá fazer seu cadastro no aplicativo
99Run ou pelo site www.99run.com;
6.9.2 Após efetuar a corrida/ciclismo, utilizando o aplicativo de corrida desejado, ou
com relógio com GPS, ou na esteira, o atleta deverá fazer a validação, na opção
“validar desafios” na 99Run, comprovando o tempo e distância da prova;
6.9.3 Todas as provas são analisadas e em caso de suspeita de fraude, o atleta
poderá reenviar para nova análise;
6.9.4 Caso seja confirmado alguma fraude, o atleta não receberá a medalha e poderá
ter a conta suspensa na base de dados da 99Run;
6.9.5 Após a validação, o kit escolhido ficará na “Aba Prêmios” dentro do aplicativo ou
site 99Run e deverá ser resgatado para que seja entregue, no endereço determinado
pelo atleta.
6.10 Kit da Prova e Entrega
6.10.1 O Kit escolhido na inscrição, somente será enviado para o atleta inscrito,
mediante a comprovação de pagamento da inscrição, comprovação da corrida ou da
corrida+ciclismo e de solicitação do kit no aplicativo ou site da 99Run;
6.10.2 O frete para envio do kit, é gratuito para todo o Rio Grande do Norte e demais
regiões do Brasil, frete no valor de R$25,00 e após a validação da corrida, você irá
receber o kit em sua casa, em até 15 dias;
6.10.3 O tamanho das camisas que compõem o kit do atleta, estarão descritos na
plataforma de inscrição, de acordo com a disponibilidade. Após realizar a inscrição,
não será permitido a troca de tamanhos das camisetas;
6.10.4 Sua inscrição doará 2kg de alimentos não perecíveis para a Instituição de
Caridade – Lar da Vovozinha, localizado na Av. Antônio Basílio, 1549 - Dix-Sept
Rosado, Natal - RN, 59052-475. Após ser realizada a doação, o Lar da Vovozinha
emitirá uma declaração informando o recebimento dos alimentos e a Organização do
Evento fará a publicação nos canais de informações da empresa.

6.11 Ranking
6.11.1 Os atletas serão classificados de acordo com o print, foto do tempo registrado
pelo GPS, foto do painel da esteira ou app de corrida;
9.11.2 Os atletas entrarão em um ranking com corredores de todo o Brasil;
6.11.3 O ranking além de classificação geral, será dividido por estado, idade e sexo;
6.11.4 Todas as provas são analisadas e em caso de suspeita de fraude, o atleta
poderá reenviar para nova análise;
6.11.5 Caso seja confirmado alguma fraude, o atleta não receberá a medalha e poderá
ter a conta suspensa na base de dados da 99Run.
6.12 Premiação
6.12.1 Não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer outros tipos.
6.13 Considerações Finais
6.13.1 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a estas decisões;
6.13.2 Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organização pelo e-mail:
trilhandoesportes@gmail.com.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, “identificado (a) no cadastro da inscrição”, em perfeito uso de minhas faculdades
mentais, DECLARO para os devidos fins de direito que:

1. Estou ciente de que se trata de um Evento Virtual, onde posso correr ou
correr/pedalar onde e quando quiser, respeitando as normas e regras descritas no
regulamento deste evento;
2. Estou ciente que devo obedecer as normas, orientações/recomendações da
Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde do Brasil, do Governo
do Estado do RN, da Prefeitura Municipal de Natal e dos demais órgãos públicos da
nossa cidade, quanto ao distanciamento social, executando a prova isoladamente em
casa ou em vias públicas;
3. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste Evento e,que
não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades
físicas;
4. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os Termos do
Regulamento do Evento;
5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso
descumpra o Regulamento ou seja comprovada alguma fraude;
6. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do Evento, por fotos,
vídeos e entrevistas, em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a
Organização, parceiros e apoiadores;
7. Estou ciente da hipótese de alteração de data, bem como do cancelamento do
Evento, por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos
de força maior, que possam prejudicar e/ou colocar em riscos a integridade física dos
participantes;
8. Estou ciente que não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer outros
tipos;
9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE.

