
 
 

1 – O EVENTO VIRTUAL 
1.1) O Evento “Aniversário de 38 anos do Cla Delfos”, doravante denominado evento virtual, terá início no dia 25 
de setembro de 2021, dia do aniversário do Clube. Em qualquer condição climática, com participação de 
pessoas, homens ou mulheres devidamente inscritas, doravante denominadas ATLETAS. 

1.2) O EVENTO VIRTUAL é composto pela realização de 4 modalidades de pedestrianismo independentes e a 
livre escolha: corrida 5km, corrida 10km, corrida 18km, corrida 21km, 42km e caminhada 3km. 

1.3) O EVENTO VIRTUAL é de realização do Clube Clã Delfos e poderá ser concluído em qualquer localidade, 
com a km que desejar e do dia 25 de setembro a 31 de outubro de 2021. 

2 – CRONOGRAMA 
Sábado dia 25 de setembro - 2021 haverá um encontro no Marco Zero às 8h 

O atleta que quiser se juntar a nós, deverá estar de máscara e manter o distanciamento exigido pelo protocolo 
da Covid-19. 

3 – REGRAS GERAIS DO EVENTO VIRTUAL 
3.1) Ao participar desse EVENTO VIRTUAL, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, 
aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras. É de responsabilidade do ATLETA cadastrar um e-
mail válido no ato de sua inscrição, ler os informativos enviados ao seu endereço eletrônico e acessar com 
frequência o site do evento virtual para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e 
informações para sua participação. 

3.2) Ao participar deste EVENTO VIRTUAL, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer 
outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

3.3) O ATLETA que quiser enviar fotos e/ou tempos para a realizadora terá sua foto repostada na página do Clã 
Delfos.  

4 – INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS. 
4.1) As inscrições poderão ser feitas online no site do evento virtual (sujeito a cobrança de taxa de 
conveniência, cobrada pelo prestador do serviço de inscrição online terceirizado) na Internet. 

4.2) A inscrição para o EVENTO VIRTUAL terá o seguinte valor: 

Kit Básico: 
R$19,90 até 10/09/2021 

Kit Completo: 
R$49,00 até 10/09/2021 (ou enquanto houver vagas) 

4.3) A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o 
número de vagas em qualquer das modalidades do EVENTO VIRTUAL em função de necessidades, 
disponibilidades técnicas ou estruturais sem prévio aviso. 

4.4) Sob nenhuma circunstância serão aceitos como válidos boletos pagos após a data de vencimento. 

4.5) A inscrição só será considerada efetivada a partir da data da efetivação do PAGAMENTO, e não da data de 
preenchimento da ficha. 

4.6) O COMPROVANTE DE PAGAMENTO é um documento único, não tendo a ORGANIZAÇÃO cópia do mesmo. 

4.7) O ATLETA assume que participa deste EVENTO VIRTUAL por livre e espontânea vontade, isentando de 
qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e de seus 
sucessores. 

4.8) Ao se inscrever no EVENTO VIRTUAL o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo 
possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA, bem como reembolso do valor da inscrição. 

4.9) Enviaremos os kits para todos os atletas fora de BH e região metropolitana com taxa única de R$ 15,00. 
Fora destas localidades a taxa passa ser R$ 25,00.  



 
 

Os envios serão efetuados antes do dia 25 de setembro. Mas o prazo de chegada dependerá exclusivamente 
dos correios. 

5 – KIT DE PARTICIPAÇÃO 
5.1) O Kit de Participação do evento somente será entregue aos ATLETAS regularmente inscritos e portanto 
estará vinculado à taxa de inscrição. 

5.2) O tamanho desta camisa deverá ser escolhido no momento da inscrição 

5.3) Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento, nem após a mesma. 

5.4) A entrega dos KITS aos atletas será feita em local, dias e horários a ser informado no site do evento. 

5.5) A entrega será para todos os atletas inscritos, em qualquer uma das categorias disponíveis no 
regulamento da prova sem exceção. 

5.6) Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar Documento de Identidade com foto original (RG ou 
Carteira de Motorista), COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO pago. 

6 – REGULAMENTO ESPECÍFICO DA CORRIDA 
6.1) A competição está dividida em km distintas e cabe ao atleta escolher o que mais lhe atende. 

6.2) CORRIDA – O atleta pode correr ou caminhar. 

6.3) CLASSIFICAÇÃO – A CORRIDA tem caráter exclusivamente participativo não será cronometrada e terá 
quilometragem livre, podendo cada atleta correr a distanciar que quiser, devendo cumprir o tempo estipulado 
em sua modalidade. 

6.4) PREMIAÇÃO – A CORRIDA tem caráter exclusivamente participativo e não terá nenhuma premiação, 
somente a medalha de participação entregue junto ao kit. 

7 – TERMO DE RESPONSABILIDADE 
IMPORTANTE: ao se inscrever, todo ATLETA declara automaticamente que está de acordo com o termo de 
responsabilidade abaixo: 

7.1) “Declaro que assumo total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceito e acato totalmente o 
REGULAMENTO e suas regras, assumo as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e 
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da minha participação antes, durante e depois do 
EVENTO VIRTUAL, e isento de qualquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores e Realizadores, em 
meu nome e de meus sucessores. Assumo o compromisso e a responsabilidade de ter feito rigorosa avaliação 
médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio, exames médicos e avaliações físicas pertinentes 
com profissionais competentes da área da saúde e declara estar apto e autorizado para competir. Assumo e 
expressamente declaro que sou conhecedor de meu estado de saúde, que tenho condições de saúde para 
participar do EVENTO VIRTUAL, quem tenho capacidade atlética necessária, e que treinei adequadamente para 
o EVENTO VIRTUAL.” 

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
8.1) Venha comemorar conosco 38 anos de Clube. Corra onde e quando quiser! 

 


