REGULAMENTO
CORRIDA SOLIDÁRIA - ECOTOX 2018 – ARACAJU/SE

Data: 02/09/2018
Horário da largada: 19h:30min
Local: Pista de Atletismo da UNIT
Percurso: A corrida será disputada na distância de 6 km, com duração máxima de 1h00
(uma hora). O percurso de 6 km corresponde a 15 voltas completas na pista de
atletismo.
Categorias:
a) INDIVIDUAL: Feminino e Masculino (6 km completos). Os participantes desta
categoria deverão estar necessariamente inscritos no evento Ecotox 2018.
b) GRUPO (Misto): grupo composto de no máximo 3 pessoas, na qual cada atleta
correrá 2 km (5 voltas completas na pista de atletismo). Pelo menos dois dos
participantes da categoria GRUPO deverão estar inscritos no evento Ecotox 2018,
podendo convidar o outro participante externo.
c) A largada das duas categorias será simultânea.
Inscrições:
a) As inscrições serão limitadas e somente serão realizadas pela Internet através do
site www.ecotox2018.com.br ou pelo link bit.ly/2LWPPsF
b) A categoria deverá ser escolhida no ato da inscrição. Para a categoria GRUPO, a
inscrição deverá ser feita por apenas um dos participantes, indicando os nomes dos
demais atletas. No ato da inscrição, o participante deverá escolher um nome para a
Equipe.

No dia do evento:
a) As inscrições individuais serão confirmadas mediante à entrega na secretaria do
evento, no dia da corrida, de pelo menos 1 kg de alimento não perecível ou material
escolar, os quais serão integralmente destinados a uma escola pública local.
b) Os atletas deverão chegar ao local de largada com no mínimo meia hora de
antecedência do horário oficial de largada.

Observações:
a) A largada da corrida será realizada com qualquer condição climática;
b) Todos os corredores que estiverem devidamente inscritos receberão uma medalha
entregue após completar a corrida;
c) Não serão entregues kit de participação;
d) Não haverá premiação em dinheiro;
e) Não será permitida a participação de atletas menores de 18 anos;
f) Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na
ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da
corrida e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.
TERMO DE COMPROMISSO
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", DECLARO para os devidos fins de
direito que:
a) Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 6 Km.
b) 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.
c) 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 a organização da Corrida Ecotox 2018, os colaboradores e
patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais,
morais ou físicos, que por ventura venha a sofrer, advindos da participação nesta
corrida.
d) Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento
da corrida.
e) 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.
f) 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 as mesmas, e que está vedada minha participação nas
estruturas de apoio à 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.

g) 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.
h) 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 a organização, mídia e patrocinadores.
i) 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.

Obs: todas as informações constam no link de inscrição mencionado anteriormente
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