
CORRIDA FEST – DESAFIO VIRTUAL 

Regulamento 

 

A edição especial da CORRIDA FEST, modalidade DESAFIO VIRTUAL será realizada na modalidade 

SOLO com os tempos sendo registrados a partir do dia 30 de março de 2020. Poderão participar 

atletas regularmente inscritos no evento nas modalidades disponíveis, seguindo as normas 

impostas neste regulamento. 

1.0 – MODALIDADES: Corridas de 3km, 5km ou 10km e Caminhada 3km ou 5km, realizadas ao 

ar livre ou em esteiras ergométricas, realizadas pelos inscritos de ambos os sexos. 

2.0  - AS INSCRIÇÕES deverão ser feitas exclusivamente pelo site do evento: 

www.corridafest.com 

3.0  - O KIT é único para todas as modalidades e distancias com VALOR FIXO R$ 49,90 não 

havendo custo de entrega para os atletas residentes no Brasil. O kit é composto por 

MEDALHA EXCLUSIVA DO EVENTO E COPO CORRIDA FEST EXCLUSIVO DE 550ml. 

4.0 Ao realizar sua inscrição e participar do evento o atleta assume total responsabilidade pelos 

dados fornecidos, bem como declara estar em plena forma física e saúde, apto a realizar o 

desafio escolhido por ele, assumindo e respeitando as regras desta competição virtual, 

arcando com os custos para a realização do mesmo. 

5.0 O ATLETA inscrito cede graciosamente sua imagem e dados para os organizadores do evento 

PIZZIRANI ESPORTES e seus parceiros, renunciando qualquer remuneração por divulgações 

feitas em qualquer meio de comunicação. 

6.0 Não haverá qualquer tipo de reembolso ou pagamento por extravios, perdas ou prejuízos 

que possam ocorrer durante a realizar do desafio, em qualquer localidade que o atleta 

estiver. A organização do evento se isenta de qualquer dano ou ato de vandalismo que 

venha ser cometido pelo participante, sendo ele o responsável pelos seus atos. 

7.0 O evento poderá ser cancelado por desastres naturais ou a ocorrência de qualquer hipótese 

de caso fortuito ou força maior que atende contra a integridade física dos participantes ou 

coloque em risco a segurança do evento, garantindo aos inscritos a entrega dos kits 

conforme anunciado, não havendo ressarcimento do valor pago pela inscrição. 

8.0 Recomendamos rigorosa e continua avaliação física dos participantes. 

 

PROCEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

Passo 1 – Realizar a inscrição no site do evento: www.corridafest.com 

Passo 2 – Preencher corretamente os dados solicitados 

Passo 3 – Realizar o pagamento na forma desejada (Cartão de crédito ou Boleto bancário) 

Passo 4 – Realizar o desafio desejado a partir do dia 30/03/20 

Passo 5 – Registrar através de foto ou print da tela do celular o desafio 

Passo 6 – Enviar um e-mail para contato@corridafest.com comprovando a realização do desafio 

Passo 7 – Aguardar o contato dos organizadores, validando o desafio e solicitando o endereço 

para envio do kit atleta. 



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

O evento poderá ser cancelado a qualquer momento ou as inscrições encerradas quando 

atingirmos o limite de participantes. 

Em hipótese alguma haverá a devolução dos valores de inscrição. 

As inscrições são pessoais, não podendo serem revendidas para terceiros. 

Caso haja fraude na realização do desafio o atleta não receberá seu kit. 

Ocorrências que não constem neste regulamento serão analisadas e solucionadas pelos 

organizadores. 


