CORRIDA VIRTUAL PACE3 - DESAFIO 15 ANOS WR CONSTRUTORA

1. A PROVA
1.1. CORRIDA VIRTUAL PACE3 - DESAFIO 15 ANOS WR CONSTRUTORA terá apenas
uma modalidade de participação, sendo está de 5km e que será realizada no dia 19 de junho de 2020
até 28 de junho, Corra onde estiver!
1.2. Programação:
• Bate papo ao vivo tira dúvidas: 10 de junho às 20h00
• Congresso Técnico Digital: 18 de junho às 20h00
• Abertura do evento: 19 de junho às 00h01
• Fechamento: 28 de junho às 23h59
• Local: onde estiver
• Durante os 10 dias de evento, teremos bate papo ao vivo com os atletas participantes,
convidados na página do Instagram da Pace3 Eventos Esportivos.

2. INSCRIÇÕES
2.1. A taxa de inscrição para participação da corrida virtual:
Kit 1 R$ 24,90
- Máscara
- Medalha
- Número de peito Digital
- Ebook com planilha de treino para correr 5km em 4 semanas + 10 dicas para você que esta
iniciando na modalidade
- Grupo exclusivo do Telegram para dicas e dúvidas.
- Grupo exclusivo no Strava para ranquear durante o desafio.
- Cupom sorteio de brindes.
Kit 2 R$ 9,90
- Número de peito Digital
- Ebook com planilha de treino para correr 5km em 4 semanas + 10 dicas para você que esta
iniciando na modalidade
- Grupo exclusivo do Telegram para dicas e dúvidas
- Grupo exclusivo no Strava para ranquear durante o desafio.

- Cupom sorteio de brindes
2.2. As inscrições serão realizadas no site https://pace3.com.br/ no período de 01 de junho a 18 de
junho.
3. ENVIO E VALIDAÇÃO DE RESULTADO
3.1. O atleta é responsável por publicar seu resultado no grupo exclusivo no Strava da corrida virtual.
3.2. Corridas nas ruas:
- Corredores que utilizarem relógios com gps, eles têm a função de enviar direto para o Strava.
- Corredores que utilizam o celular, use o aplicativo do Strava para marcar sua corrida.
3.3. Corridas na esteira:
- Corredores que utilizarem relógios com gps, muitos têm a função de gravar corrida indoor e
enviar direto para o Strava.
- Serão aceitos postagem manual no aplicativo Strava, insira o tempo e a distância percorrida
manualmente dentro do aplicativo (envie junto uma foto da esteira com seu resultado).
3.4. Corrida em casa
- Corredores que utilizarem relógios com gps, muitos têm a função de gravar corrida indoor e
enviar direto para o Strava.
- Serão aceitos postagem manual no aplicativo Strava, insira o tempo e a distância percorrida
manualmente dentro do aplicativo.

4. REGRAS GERAIS DO EVENTO e CONSENTIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS
PESSOAIS
4.1. A prova não possui caráter competitivo e irá disponibilizar um ranking de classificação que irá
levar em conta o tempo enviado pelo próprio atleta.
4.2. A medalha de participação e demais itens poderá ser retirada em algum ponto físico escolhido
pelo participante no ato da inscrição ou via correios com o custo pago pelo participante. A liberação
dos itens tem um prazo de 7 dias úteis após o termino do evento. Prazo esse para protocolar todos os
resultados e validar.
4.3. Uso obrigatório de máscara, conforme o decreto da sua cidade.
4.4. Siga as regras de segurança e corra sozinho, proibido aglomerações para conclusão da corrida.
4.5. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema
online, o participante aceita todos os termos do mesmo e assume total responsabilidade por sua
participação no evento de acordo com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste
regulamento.
4.6. Ao participar desta corrida virtual o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem e
dos seus dados pessoais, renunciando ao recebimento de qualquer valor, quantia ou indenização ou
renda que vier a ser auferida pela Pace 3 - Eventos Esportivos.

4.7. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de
inscrição e pelos seus resultados. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova,
ficando sujeito ainda a sanções legais.
4.8. Por se tratar de uma corrida virtual, a organizadora não irá disponibilizar qualquer estrutura para
os participantes, bem como para qualquer tipo de emergência, não haverá serviço de ambulância ou
atendimento médico.
4.9. O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo estar
treinado e gozando de boa saúde. O participante, isenta de toda e qualquer responsabilidade, por si e
por seus herdeiros, os Organizadores, Patrocinadores e/ou Apoiadores da prova, de quaisquer
responsabilidades que possam existir.
4.10. A Direção Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
4.11. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será passível de
desclassificação.
4.12. Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a Organização do evento através
do e-mail CONTATO@PACE3.COM.BR
4.13. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou
alterar este regulamento, total ou parcialmente.
4.14. No prazo estipulado pela organização o participante pode tentar quantas vezes quiser realizar o
percurso de 5km. Iremos levar em consideração sua melhor marca.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, “identificada no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades e gozando
de boa saúde para participação da prova, DECLARO para os devidos fins de direito que:

1.
de 5km.

Estou ciente de que se trata de uma corrida virtual para ser realizada com distância única

2.
Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou
ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
3.
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte),
isentando a PACE 3 EVENTOS ESPORTIVOS, colaboradores e patrocinadores DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.
4.
PROVA.

Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da

5.
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 prova.
6.
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 PACE 3 EVENTOS ESPORTIVOS.
7.
Autorizo a utilização do dos meus dados pessoais pela PACE 3 EVENTOS
ESPORTIVOS.

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 PROVA

