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REGULAMENTO DO 2º CIRCUITO DA SENIORIDADE CORRIDA E CAMINHADA DOS  

AMIGOS DO HC  

2ª Edição, 2021. 

 
I - Da Prova 

 

1.1. A prova “2º Circuito da Senioridade Corrida e Caminhada Amigos do HC” é uma 

realização dos Amigos do HC e irá ocorrer no período de 23 de outubro a 31 de outubro de 2021, 

nas distâncias de 5 e 10 km, em percursos individuais a serem percorridos à distância, por 

pessoas de qualquer localidade do território nacional, de qualquer dos sexos e sem limite de 

idade para os inscritos. O evento ocorrerá independentemente das condições climáticas; 

1.2. Recomenda-se aos participantes que observem as orientações das autoridades 

sanitárias de prevenção ao Covid-19, mantendo sempre que possível o distanciamento social e 

o uso de máscara; 

1.3. A prova deverá ser OBRIGATORIAMENTE, realizada individualmente; 

1.4. O registro do circuito e a apuração será realizado, exclusivamente, por meio do 

aplicativo Strava; 

1.5. A prova será realizada no local de escolha do participante; 

1.6. O percurso e o local da prova são de livre escolha do participante, devendo ser 

realizada nos dias determinados para o circuito e, preferencialmente, ao ar livre; 

1.7. A prova não irá ocorrer em tempo real, devendo ser realizado o percurso no 

período da prova; 

1.8. Pode participar qualquer interessado que esteja em território nacional. 

 

II – Da Inscrição  

 

2.1. O período de inscrições, tanto para a corrida como para a caminhada, terá 

início em 06.09.21 e término em 29.10.21; 

2.2. As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, pelo site:  

 

 Acessar o site http://campanha.amigosdohc.org.br/corrida-e-

caminhada; 

http://campanha.amigosdohc.org.br/corrida-e-caminhada
http://campanha.amigosdohc.org.br/corrida-e-caminhada
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 Preencher os campos de identificação do formulário; 

 Selecionar o percurso que deseja realizar; 

 Escolher o tamanho da camiseta desejada; 

 Enviar a inscrição e, por fim, efetuar o pagamento; 

 Ao se inscrever no evento, o participante estará confirmando a 

inscrição e participação. 

2.3. A inscrição será efetivada mediante pagamento do kit escolhido; 

2.4. O valor da inscrição é diferente para cada percurso; 

2.5. Serão permitidas inscrições para caminhada e corrida, desde que realizados em 

momentos distintos; 

2.6. É de exclusiva responsabilidade dos participantes a veracidade das informações 

prestadas na ficha de inscrição e no resultado do tempo; 

2.7. Somente na hipótese de cancelamento do evento e nas hipóteses dispostas 

nos itens 2.9 a 2.11, o valor da inscrição será devolvido; 

2.8. A inscrição para participar do evento é pessoal e intransferível; 

2.9. A idade mínima para se inscrever na prova será de 14 anos completos, até a 

data do evento. Frisando que as inscrições, no caso de menores, somente serão efetivadas 

mediante o envio da Declaração de consentimento dos pais ou responsáveis do participante 

menor, assumindo que toda e qualquer responsabilidade quanto as condições técnicas e de 

saúde do participante menor; 

2.10. O prazo para envio da declaração de consentimento é de até 48 horas após o 

pagamento da inscrição, o arquivo pode ser encaminhado via WatsApp, para o número de 

contato da Comissão Organizadora telefone (41) 98841-1017; 

2.11. Caso o participante deixe de enviar a declaração no prazo previsto no item 

2.10, a inscrição será automaticamente cancelada e o valor da inscrição devolvido, no prazo de 

até 10 dias úteis após a solicitação de reembolso, feita por meio de mensagem direcionada ao 

telefone de contato; 

2.12. A declaração de consentimento estará disponível no site oficial do evento; 

2.13. Ao inscrever-se, o participante concorda e aceita todos os termos desse 

regulamento, assumindo total responsabilidade por sua participação no evento, conforme 

informado no Termo de Responsabilidade, que é parte integrante deste documento. 

  

III – Das Instruções e das Regras para a Participação  
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3.1. Efetivada a inscrição, o participante deverá instalar no celular o aplicativo 

Strava e, caso não tenha perfil, criá-lo; 

3.2. O controle do tempo será realizado, exclusivamente, por meio do aplicativo 

Strava, sendo imprescindível que o usuário tenha acesso à internet; 

3.3. A prova não irá ocorrer em tempo real, sendo possível que cada participante 

realize o trajeto no período de 23.10.21 a 31.10.21; 

3.4. Cabe ao participante a marcação do seu tempo, seja de caminhada ou corrida, 

durante o percurso da prova, sendo imprescindível que tenha acesso à internet no celular para 

poder acessar e utilizar o aplicativo Strava; 

3.5. O nome constante no perfil do participante deverá corresponder exatamente 

ao nome informado na ficha de inscrição da prova; 

3.6. Cabe a cada participante gravar a prova no aplicativo e, ao final do percurso, 

parar a gravação e salvar no aplicativo, o registro gerado deverá ser salvo conforme a 

modalidade em que o participante esteja inscrito: 

 

Opção 1: Corrida e Caminhada Amigos do HC – caminhada 5 Km; 

Opção 2: Corrida e Caminhada Amigos do HC –corrida 5 Km; 

Opção 3: Corrida e Caminhada Amigos do HC –corrida 10 Km. 

 

3.7. Eventuais excessos na marcação no trajeto da corrida, por liberalidade, serão 

tolerados 5 Km e 10 metros ou 10 Km e 10 metros, sendo desconsiderada a metragem 

excedente; 

3.8. A apuração será feita pela equipe avaliadora do evento baseado no registro 

realizado pelo participante no aplicativo; 

3.9. Após, o término da prova, o participante deverá, obrigatoriamente, enviar foto 

ou print sreen do registro do circuito da prova, com a informação legível da quilometragem 

percorrida, no tempo e prazo da prova, com o nome do participante e modalidade, a ser 

encaminhada para o e-mail: eventos@amigosdohc.org.br ou WhatsApp (41) 98841-1017; 

3.10. O participante deve cumprir com às normas sanitárias do seu domicílio, além 

de respeitar o distanciamento social e fazer o uso de máscara durante o trajeto percorrida nesta 

prova. 

 

mailto:eventos@amigosdohc.org.br
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IV – Do Kit do Participante e da Entrega 

 

4.1 Serão ofertadas cinco opções de kits: 

 Caminhada 5km: R$ 72,00 (Kit camiseta, manual do atleta, 

bandana e medalha); 

 Corrida 5km: R$ 84,00 (Kit camiseta, manual do atleta, bandana 

e medalha); 

 Corrida 10km: R$ 84,00 (Kit camiseta, manual do atleta, 

bandana e medalha); 

 Combo família caminhada: Valor para 2 pessoas: R$ 111,50 (Kit 

camiseta, manual do atleta, bandana, mochila e medalha); 

 Combo família corrida: Valor para 2 pessoas: R$139,00 (Kit 

Camiseta, manual do atleta, mochila, bandana e medalha); 

4.2. Os kits terão entrega grátis para todo o território brasileiro; 

4.3. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por qualquer informação 

incorreta na ficha de inscrição, em especial divergências quanto ao endereço do participante. 

 

V – Da Premiação  

 

5.1. Para os participantes da caminhada não haverá premiação, apenas a medalha 

de participação, enviada no kit; 

5.2. Não haverá premiação em dinheiro para nenhuma das modalidades; 

5.3. Dentre os participantes que completarem integralmente o percurso proposto, 

somente os três primeiros colocados, em cada uma das modalidades de corrida, serão 

premiados; 

5.4. A título de prêmio, os três primeiros ganhadores da modalidade de corrida, 

cada um, receberá um troféu, no total de 6 (seis) vencedores; 

5.5. Além dos troféus acima referidos, os primeiros lugares da modalidade de 

corrida, terão prêmios exclusivos: 

 

5 km – Convite para Feijoada, servida no restaurante do Hotel Bourbon, para o 

vencedor e um acompanhante, incluído o almoço e bebidas, no valor equivalente de R$ 215,00 
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(duzentos e quinze reais), por almoço. Devendo o participante observar os horários e prazos 

estabelecidos pelo Parceiro, devendo ser utilizado no prazo máximo de até 3 (três) meses, 

contados a partir do anúncio do resultado da corrida. 

 

10 km – Voucher de Hospedagem no Hotel Bourbon Curitiba para duas pessoas, 

cada voucher, na categoria básica pelo período de um final de semana, exceto feriados, 

correspondente ao valor de R$ 345,00 (Trezentos e quarenta e cinco reais), cada um, devendo 

ser utilizado no prazo máximo de até 3 (três) meses, contados a partir do anúncio do resultado 

da corrida;  

5.6. Nas premiações mencionadas no item 5.5, não estão incluídos os custos com 

deslocamento ou transporte do participante e seu acompanhante, sendo estes de exclusiva 

responsabilidade do ganhador e/ou acompanhante, restando isenta a Associação dos Amigos 

do HC de qualquer responsabilidade por tais custos. 

5.7. No caso de empate, o critério de desempate será o horário de recebimento do 

percurso de prova que será analisada pela comissão organizadora; 

5.8. O resultado será divulgado até o dia 08.11.2021, a ser publicado no site oficial 

da corrida; 

5.9. A entrega dos kits que forem comprados será realizada pelos Amigos do HC, 

com toda a segurança e comodidade para os participantes, mais informações quanto aos 

horários serão disponibilizadas no site oficial da corrida. 

 

VI – Da Condição Física do Participante  

 

6.1. O participante é conhecedor de seu estado de saúde e da sua condição física 

para participar do evento em qualquer das modalidades; 

6.2. A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela saúde física dos 

participantes, estando isenta de qualquer responsabilidade de atendimento médico, despesas 

médicas ou hospitalares, ou quaisquer lesões ou prejuízos materiais provenientes da 

participação do inscrito neste evento; 

6.3. O participante é responsável pela escolha de participar do evento; 

6.4. O participante, portador de necessidades especiais, é único responsável pela 

escolha de participar do evento. 
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VII – Do Direito de Imagem e dos Direitos Autorais 

 

7.1. Caso o participante alcance um dos três primeiros lugares, em qualquer das 

modalidades, desde logo, autoriza a divulgação do resultado com a indicação expressa de seu 

nome e foto (caso fornecida), a ser publicado no site oficial da prova e nas mídias sociais da 

Associação dos Amigos do HC; 

7.2. O participante autoriza a publicação de sua imagem e do seu nome, de forma 

gratuita, portanto, não onerosa, a serem utilizados somente para o fim de divulgação deste 

evento. 

 

VIII- Da Suspensão ou do Adiamento do Evento Esportivo 

 

8.1. A Comissão organizadora poderá determinar a suspensão da prova por motivos 

de força maior, fixando, desde logo, nova data para sua realização; 

8.2. Na hipótese de cancelamento do evento, por motivos de segurança, força 

maior, a banca organizadora publicará no site, onde foi feita a inscrição como se dará a 

devolução do valor pago a título de inscrição, no prazo de até 10 (dez) dias úteis; 

8.3. É vedado ao participante utilizar indevidamente a inscrição de outro 

participante, em sendo verificada tal situação, este será suspenso da prova; 

8.4. A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou 

ainda adicionar ou limitar o número de inscritos no evento em função de necessidades/ 

disponibilidades técnicas/estruturais, mediante aviso prévio, por escrito, a ser divulgado no site 

do evento e nas mídias sociais dos Amigos do HC. 

 

IX – Da Desclassificação 

 

9.1. O participante será desclassificado, de forma automática, e não terá o seu 

percurso considerado, caso: 

 utilize meios não permitidos, tais como: bicicleta, bicicleta ergométrica, 

esteira, patins ou patinete; 

 não concluir integralmente os percursos. 
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9.2. Na hipótese de suspeita de fraude e outras circunstâncias, uma comissão 

interna, composta de cinco membros dos Amigos do HC, emitirá parecer quanto à 

desclassificação do participante. Sendo assegurado a este, oferecer a sua versão dos fatos; 

9.3. Após a análise do caso, a comissão poderá decidir sobre a desclassificação, em 

caráter irrecorrível. 

 

X - Das Disposições Finais 

 

10.1. A Comissão Organizadora, bem como de seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores não se responsabilizam por perda ou extravio de qualquer equipamento e/ou 

acessório utilizados pelos participantes durante o evento, independente de qual seja o motivo, 

seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do autor; 

10.2. No caso de dúvida, o participante poderá entrar em contato com a Comissão 

Organizadora pelo seguinte telefone (41) 98841-1017. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

O participante _____________________, no pleno gozo de suas faculdades mentais, DECLARA 

para todos os fins de direito: 

 

1. Manifesta ciência e concordância com todos os termos do presente regulamento; 

2. Manifesta estar em perfeitas condições de saúde, estando apto a participar de quaisquer das 

modalidades ofertadas pelo evento; 

3. Autoriza, expressamente e irrestritamente a AAHC, a divulgar o seu nome e a sua imagem, de 

forma gratuita e não onerosa, para fins de divulgação do resultado final desta prova, inclusive 

para terceiros; 

4. Assume todos os riscos decorrentes de sua participação na prova isentando a Comissão 

Organizadora e seus patrocinadores; 

5. Manifesta a intenção de participar do evento, seguindo os preceitos da boa-fé e da ética;  

6. Declara, por fim, que leu e está de acordo os termos do presente termo, bem como do 

regulamento do evento. 

 

 

   Curitiba, _____ de ____________ de 2.021. 

 

   __________________________ 

   Nome do Participante  
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA MENOR DE IDADE 

 

 

Eu, _______________________________, (nome legível e completo do responsável legal ou do 

pai ou da mãe) na condição de responsável pelo (a) menor 

___________________________________, que conta com _____ de idade, declaro e autorizo 

a participação da menor no 2º Circuito da Senioridade Corrida e Caminhada Amigos do HC” 

realizada pelos Amigos do HC, programada para ocorrer entre os dias 23 de outubro a 31 de 

outubro de 2021; 

Autorizo a inscrição do (a) menor para a modalidade de ____________________________ 

(indicar se caminhada 5km ou corrida), manifestando que o menor está em perfeitas condições 

de saúde, estando apto a participar de quaisquer das modalidades ofertadas pelo evento; 

Autorizo, expressamente e irrestritamente a AAHC, a divulgar o nome e a sua imagem do (a) 

menor, de forma gratuita e não onerosa, para fins de divulgação do resultado final desta prova, 

inclusive para terceiros; 

Assume todos os riscos decorrentes da participação do menor na prova isentando a Comissão 

Organizadora e seus patrocinadores; 

Li todo o regulamento da prova, manifestando o meu aceite e concordância com a participação 

do (a) menor e as condições estabelecidas pela Comissão Organizadora. 

 

 

   Curitiba, _____de ____________de 2.021. 

 

   __________________________ 

   Nome do responsável 

 

 


