
REGULAMENTO CORRIDA VIRTUAL DO GRÊMIO

➢ DESCRITIVO GERAL DO EVENTO/PROVA:

Corrida Virtual do Grêmio 

O  evento  Corrida  tem  como  realizador  e  organizador  a  PONTO  ORG
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.

Live: 18 de outubro, às 9h

Local: Canal da Grêmio TV no Youtube:

https://www.youtube.com/user/GREMIOTVERADIO

A  data  e  horário  da  live  poderão  sofrer  alterações,  a  exclusivo  critério  da
organizadora, ou por motivos de caso fortuito ou força maior. As alterações na
data e horário do evento serão comunicadas com antecedência, pela organização.

➢ KIT’S:

BASIC (Medalha e número de peito);  R$ 32 -  Sócios do Clube /  R$ 40 - Não
Sócios 

PREMIUM (Medalha, número de peito e camisa); R$ 60 - Sócios do Clube / R$ 75
- Não Sócios 

*Haverá venda adicional de itens. 

**Camisa de manda curta. Tamanhos: BABY LOOK, P UNISSEX, M UNISSEX,  G
UNISSEX, GG UNISSEX, INFANTIL 6, INFANTIL 8, INFANTIL 10 e INFANTIL 12. 

➢ MODALIDADES:

▪5KM: corra onde e quando quiser, respeitando os protocolos de saúdes vigentes. 

*O participante poderá fazer o percurso de 5KM na rua, em casa ou na esteira
utilizando aplicativo de corrida (Strava, Garmim ou demais). Em seguida, poderá
validar a distância e o tempo no site Ticket Agora para participar do ranking da
corrida com demais participantes.  A validação é opcional,  ficando a critério  do
participante  realizá-la  ou  não,  sendo  que  a  realização  da  validação  é  de
responsabilidade exclusiva do participante. 

**O atleta poderá ainda, fazer corrida estacionária (corrida sem sair do lugar ou na
esteira) no dia 18 de outubro guiado por um percurso pré-gravado nas instalações

https://www.youtube.com/user/GREMIOTVERADIO


da Arena Grêmio. 

PROGRAMAÇÃO DA LIVE: 

➢ Aquecimento e corrida estacionária: 9h

➢ Bate-papo, interação e memória do clube: 10h

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 

2.  Poderão  participar  da  prova  os  atletas  de  ambos  os  sexos,  regularmente
inscritos  de  acordo  com  o  presente  Regulamento  Oficial  da  prova  (o
“Regulamento”). Somente serão validados os resultados dos atletas regularmente
inscritos de acordo com o presente Regulamento. 

3. A validação do resultado, pelo participante, não é requisito obrigatório para o
recebimento do kit, pelo participante, em casa ou retirada, sendo esta requisito
obrigatório somente para apuração do ranking dos participantes, em conformidade
com o item 1 do presente Regulamento. Para recebimento do kit, basta efetuar o
pagamento da inscrição e da taxa de envio ou optar pela retirada gratuita. 

4. A idade MÍNIMA para atletas participarem é de 6 anos.

5. A inscrição da Corrida virtual do Grêmio é pessoal e intransferível, não podendo
o participante ser substituído por outra pessoa, tão pouco para outra etapa em
qualquer situação, sob pena de exclusão do participante do ranking da prova.

6. As inscrições poderão ser realizadas somente pelo site www.ticketagora.com.br 

7.  As inscrições poderão ser  realizadas até  a  data  limite  20/09 e  até  o limite
técnico de participantes previsto para o evento.

10.  O  Kit  será  entregue  no  endereço  cadastrado  pelo  participante  no  ato  da
compra  após  validação  e  pagamento  da  taxa  de  envio  ou  retirado  em  local
indicado.

11. A quantia paga pela inscrição NÃO SERÁ DEVOLVIDA OU REEMBOLSADA
caso o(a) atleta comunique a desistência da corrida fora do prazo previsto no art.
49 do Código de Defesa do Consumidor, que é de até sete dias após o ato da
compra. Se dentro do prazo, o pedido deve ser feito pelo sac@ticketagora.com.br.

12.  Recomendamos  a  todos  os  participantes  da  corrida  a  realização  de  uma
rigorosa e completa avaliação médica prévia à participação no evento.

13. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e

http://www.ticketagora.com.br/


espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as
despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras
despesas  necessárias  ou  provenientes  da  sua  participação  na  prova,  antes,
durante e depois da mesma.

14.  Ao  participar  deste  evento,  cada  participante  cede  todos  os  direitos  de
utilização  de  sua  imagem  e  voz,  renunciando  ao  recebimento  de  qualquer
remuneração/renda  que  vier  a  ser  auferida  relativa  a  direitos  de  televisão  ou
qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste
país para esta e próximas provas. Autoriza também a utilização de suas imagens,
obtidas durante a realização do evento, para fins de divulgação das marcas Arena,
Grêmio e .Org e dos eventos realizados (incluindo etapas futuras), para utilização
no  próprio  site,  bem  como  em  todas  as  demais  mídias  online,  impressa  e
eletrônica,  renunciando  ao  recebimento  de  quaisquer  remunerações,  renda  ou
contraprestação delas decorrentes. 

15.  Poderá  o  Organizador/Realizador  suspender  o  evento  por  questões  de
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem
aviso prévio aos participantes.

16.  Não  haverá  reembolso,  por  parte  da  Organização,  bem  como  de  seus
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/
ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o
motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os
atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.

17.  Todos  os  inscritos  menores  de  18  anos  apenas  poderão  se  inscrever  no
evento mediante autorização de seus responsáveis legais. A inscrição realizada
sem a  autorização  dos  responsáveis  legais  isenta  a  organizadora  de  todas  e
quaisquer responsabilidades decorrentes da participação do evento.

18. A compra do kit até o dia 10 de outubro não garante a entrega do kit antes da
live do dia 18 de outubro.

19. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos o participante deverá enviar um e-
mail para contato@pontoorgeventos.com.br. 

20. Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas
a critério da organização ou ainda por motivos legais ou de força maior.

mailto:contato@pontoorgeventos.com.br

