
REGULAMENTO – 35ª Corrida de Sant’Ana – 1ª Edição Virtual 

 

1. O EVENTO 

 

A Corrida de Sant’Ana de Barroso é uma das mais tradicionais da região e atrai muitos atletas todos os anos para 

celebrar a padroeira do município. Com a pandemia da Covid-19, não poderemos realizar a prova da forma tradicional 

e, então, recorremos à modalidade virtual para manter viva a tradição dessa tão renomada prova. 

 

A corrida virtual funciona assim: você se inscreve, cumpre a distância estipulada pela organização (no caso, 10 km), 

envia o comprovante da corrida no próprio site do Corridão, onde você fez a inscrição e aguarda sua medalha em casa. 

No caso de medalhas enviadas pelo Correio, o custo de envio é pago pelo atleta. Obs: Em tempos de distanciamento 

social, recomendamos aos atletas que cumpram todas as normas de segurança e higiene, de forma a não se exporem, 

nem aos outros a riscos de contaminação. 

 

2. VALORES 

R$ 20,00 + taxa do site. São 100 vagas ao todo para o evento.  

 

3. DA CORRIDA VIRTUAL 

3.1 Este Evento é organizado com apoio da Prefeitura de Barroso. 

3.2 O evento esportivo, aqui denominado “Evento”, será realizado na categoria individual (masculino e feminino) onde 

quiser, na data especificada. 

3.3 Poderá participar do Evento o(a) competidor(a), aqui denominado(a) “Atleta”, que se inscrever, realizar o 

pagamento do preço correspondente à inscrição no prazo determinado, expressar concordância com as normas deste 

Regulamento e aceitar o Termo de Responsabilidade. 

3.4 A idade mínima para o(a) Atleta se inscrever e participar é de 12 anos. 

3.5 O percurso exigido pela organização é de 10 km. 

 

5. DA COMPROVAÇÃO DA CORRIDA 

5.1 Todas corridas são analisadas e em caso de suspeita fraude, o Atleta poderá reenviar para nova análise, desde que 

esteja dentro do período determinado para realização da corrida. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 

A 35ª Corrida de Sant’Ana Virtual 

 

7. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS 

7.1 Todos(as) os(as) Atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização do Evento, sendo 

conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar. 

Parágrafo único. A Organizadora não se responsabiliza pela saúde física dos Atletas que se inscreverem e realizarem os 

desafios. 

7.2 O Atleta é responsável pela decisão de participar do Evento, avaliando sua condição física e desempenho. 

7.3 A Organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos Atletas, despesas médicas em casos de 

internação ou lesões geradas pela participação no Evento. 

 

8. DOS DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 

8.1 O (a) Atleta ao participar do Evento estará incondicionalmente aceitando e concordando em ceder os direitos de 

utilização de sua imagem e voz para a Organizadora, patrocinadores e os parceiros comerciais, autorizado que sua 

imagem e voz sejam divulgadas através de fotos, clips, filmes ou vídeos em rádio, jornais, revistas, sites e televisão, ou 

qualquer outro meio de comunicação, para uso informativo, promocional ou publicitário, sem que tais ações 



acarretem ônus à Organizadora e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 

auferida com tais direitos em qualquer tempo. 

8.2 Todos as postagens com menções a corrida poderão ser respostadas em todas as redes sociais diretamente ligadas 

a Organizadora. 

 

 

 

9. COMUNICAÇÃO 

9.1 Considera-se como meio oficial de comunicação de novidades o perfil @prefeituradebarroso no Instagram e sua 

página no Facebook. 

9.2 O participante deverá consultar periodicamente essas redes sociais a fim de estar informado das novidades e 

possíveis modificações, ou imprevistos. 

 

ANEXO I. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, 

DECLARO para os devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de um Evento. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste Evento e estou ciente que não existe nenhuma 

recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

3. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os termos do Regulamento do Evento. 

4. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o Regulamento ou 

cometa atitude antidesportiva e excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos do Evento. 

5. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do Evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer 

meio de comunicação, sem ônus para a Organizadora e patrocinadores. 

6. Estou ciente da hipótese de alteração de data, bem como interrupção e cancelamento do Evento. 

7 . Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE. 


