REGULAMENTO
DESAFIO ALDEIA SHOPPING 2020
O Presente regulamento contém as disposições gerais para o Desafio Aldeia Shopping 2020,
contemplando as informações necessárias para todas as realizações. Sugerimos a
leitura completa deste regulamento, para compreensão geral de todo o processo que envolve
cada realização.
1. O DESAFIO ALDEIA SHOPPING 2020, prova pedestre, com participação de ambos os
sexos, será realizada no dia 30 de AGOSTO de 2020, com largada às 8h, NO ALDEIA
SHOPPING , sita à rua Paulo Hervê, Bingen – Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro com apoio
oficial da Prefeitura Municipal de Petrópolis e aprovada pela Lei Municipal de Corrida de Rua
de Petrópolis;
2. A CORRIDA será disputada em 2 modalidades: 10km e 5km
2.b – A prova terá a duração máxima de 01 hora para a distância 5 km e 01 hora e 40 min para
a distância 10 km sendo excludente de premiação aqueles que não terminarem dentro do
tempo previsto ;
3. A idade mínima para participação na prova é de 18 anos; Menores de 16 anos de idade,
deverão estar autorizados pelos responsáveis por escrito.
Atenção: Para efeito de inscrição valerá a idade que o atleta tiver no dia 31/12/2020. A
organização do evento poderá exigir a qualquer momento do atleta a apresentação de um
documento oficial com foto que comprove a idade do participante.
Corrida: 5 km (16 anos em diante) e 10 km (18 anos em diante)
4. A inscrição do DESAFIO ALDEIA SHOPPING é pessoal e intransferível, não podendo
qualquer pessoa ser substituída por outra, em nenhuma situação;
5. As pessoas que desejarem participar do Desafio Aldeia Shopping 2020 deverão efetivar sua
inscrição na internet ou diretamente com um dos organizadores até a data-limite.
1º Lote Promocional R$ 60,00* (sessenta reais) – do início das inscrições em 03/02/2020 até
se encerrarem as vagas do 1º LOTE ou até a data de 30/04/2020.
2° Lote R$ 70,00* (setenta reais) até se encerrarem as vagas do 2º LOTE ou até 30/06/2020.
3° Lote R$ 80,00* (oitenta reais) até 23/08/2020 ou até o limite técnico de vagas da prova.
*Maiores de 60 anos pagam meia até 23/08/2020 ou até o limite técnico de vagas da prova,
desde que no momento da retirada do KIT o próprio apresente sua carteira de identidade.
SOMENTE O PRÓPRIO PODERÁ RETIRAR O SEU KIT.
*Assessorias e grupos (mínimo de 6 inscritos, inscrições feitas juntas de uma vez) pagam
R$55, R$65 e R$75 respectivamente para o 1º, 2º e 3º lote. Será dada uma cortesia para cada
10 inscrições pagas.

ENTREGA DE KIT DO ATLETA/CORREDOR E CHIP DE CRONOMETRAGEM:
5. A entrega do KIT DO ATLETA/CORREDOR E DO CHIP DE CRONOMETRAGEM
acontecerá no dia 29 de agosto de 2020. Local: a definir Horário: a definir.
O atleta que não retirar o seu KIT na data e horário estipulados pela organização perderá o
direito ao kit;
§ Parágrafo Único:
APENAS PARA MORADORES DE OUTRAS CIDADES:
Excepcionalmente para moradores de outras cidades, o kit será entregue no dia e no local da
corrida de 6h às 7h.
6. O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação de identidade
original;
§ Parágrafo Único: Não será possível na entrega do kit ao atleta, a troca de tamanho da
camisa, previamente escolhido. Por causa do pedido que é feito com antecedência ao
fabricante das camisetas, é garantido o tamanho escolhido na inscrição aos atletas que tiverem
se inscrito até o dia 19/07/2020. Todas as inscrições feitas após esta data podem ter o
tamanho da camisa alterado sem aviso prévio, de acordo com a disponibilidade.
7. Não serão entregues kits no dia do evento e nem após o evento;
8. Retirada de kits por terceiros: A retirada do kit só poderá ser efetivada por terceiros mediante
apresentação de autorização específica para este fim, escrita a próprio punho. Comprovante de
inscrição do titular e cópia de documento de identidade com foto, do terceiro;
9. É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova, sendo passíveis
de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo;
10. É obrigatório o uso do chip de cronometragem durante toda a realização da prova, sendo
passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo;
11. As instruções do uso do chip descartável são dadas no ato da entrega e divulgado e no dia
da prova. A organização não se responsabiliza pelo mau uso do chip, que pode prejudicar a
marcação do tempo do atleta. A utilização correta do chip é de responsabilidade do atleta;
12- Participar da corrida usando a inscrição de terceiros, poderá caracterizar CRIME, segundo
ARTIGO 299, do Código Penal “FALSIDADE IDEOLÓGICA”.
13. Os corredores/atletas que não passarem pelo 2° ponto de checagem, serão
desclassificados automaticamente;

14. O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese;
15. CATEGORIAS: Os atletas/corredores poderão inscrever-se na corrida nas seguintes
categorias:
Individual masculina;
Individual feminina;
16. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento ambulância para prestação de
primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de
emergência será efetuado na rede pública;
17. Ao longo do percurso da prova haverá 1 posto de hidratação com água para os 5 km e 3
postos para os 10 km;
18. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs e sinalização
para a orientação dos participantes;
19. A estrutura para os inscritos contará com banheiros químicos, guarda-volumes, retirada de
frutas e medalhas de participação (ambas ao final da prova), pódio e tendas de patrocinadores,
parceiros e apoiadores;
20. O guarda-volumes é um serviço de cortesia oferecido ao participante. O extravio de
material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante sua
operacionalização no evento não será de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores
e/ou apoiadores da prova. A Organização não recomenda que sejam deixados valores no
guarda-volumes, tais como relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos
eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc. Sugerimos que o guardavolumes seja utilizado apenas para guardar objetos sem valor. Não haverá reembolso, por
parte da Organização, de nenhum valor correspondente a qualquer objeto deixado no guardavolumes. O Guarda-Volumes será acondicionado de acordo com a numeração de peito. Para
retirada dos pertences o participante deverá apresentar o nº de peito usado na Prova, que é a
mesma numeração entregue ao guarda volumes;
21. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/ participantes venham a sofrer durante a
participação neste evento;
22. Recomendamos a todos os participantes da CORRIDA a realização de uma rigorosa e
completa avaliação médica prévia à participação no evento;

23. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. O corredor deverá
observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de
vantagem. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do corredor;
24. A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo corredor inscrito na prova, a terceiros
ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo;
25. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até
trinta minutos após a divulgação a um membro da organização presente no local;
26. Fornecido e aceito totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde, assumindo toda a
responsabilidade quanto à própria saúde, o corredor/atleta isenta totalmente a organização, os
patrocinadores e apoiadores da corrida DESAFIO ALDEIA SHOPPING – REGULAMENTO DA
PROVA, quanto a indenização e/ou processos de possíveis acidentes e danos.
27. Uso de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer
remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer outro tipo
de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste país para esta e próximas
provas;
28. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública,
atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes;
29. Todos os atletas/corredores que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem
descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de "finisher";
30. PREMIAÇÃO: Os 3 primeiros colocados inscritos na opção 10km, dos gêneros masculino e
feminino no geral receberão troféus, pelo tempo bruto.
Os 3 primeiros colocados inscritos na opção 5km, dos gêneros masculino e feminino no geral
receberão troféus, pelo tempo bruto.
A 3 “Maiores Equipes”, definidas pelo número de inscritos, também receberão 1 troféu cada.
31. Os 1ºs, 2ºs e 3ºs colocados inscritos na modalidade 10km por categorias individuais
masculino e feminino e na modalidade 5km por categorias individuais masculino e feminino
receberão troféus conforme discriminadas na tabela abaixo, pelo tempo líquido:
28 CATEGORIAS:
M16-19

F16-19

M40-44

F40-44

M65-69

F65-69

M20-24

F20-24

M45-49

F45-49

M70-79

F70-79

M25-29

F25-29

M50-54

F50-54

M80+

F80+

M30-34

F30-34

M55-59

F55-59

M35-39

F35-39

M60-64

F60-64

M PcD

F PcD

32. Por determinação da organização, o único tempo considerado individualmente vencedor
geral para efeito da classificação oficial do atleta/corredor na prova, será o decorrido entre o
sinal de largada e o cruzamento pelo mesmo da linha de chegada;
33. Já para os vencedores por categorias, serão considerados os tempos líquidos de prova;
34. Para retirada da premiação, os organizadores da prova podem exigir do atleta um
documento de identidade com foto, logo após a divulgação do resultado.
35. A Organização poderá realizar sorteio de produtos ao seu exclusivo critério, seguindo
regras próprias e não avisadas aos participantes com antecedência. Havendo sorteio, só serão
premiados os participantes da corrida que estejam usando a camisa do evento juntamente com
a organização da corrida pode exigir que o atleta tenha o número de peito preso à camisa.
Atletas na tenda de massagem/ fisioterapia estão sujeitos a não participação por não estarem
usando a camisa e o número de peito no momento do sorteio.
36. O resultado oficial do DESAFIO ALDEIA SHOPPING será informado através das redes
sociais do Aldeia Shopping ao prazo de 48 horas após o término da prova;
37. A participação do atleta/corredor na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio
de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por
escrito da organização da prova;
38. Acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria com bicicleta e outros meios
resultarão na desclassificação do participante;
39. A prova será realizada com chuva, podendo ser cancelada caso condições de catástrofe
ponham em risco a integridade física dos participantes;
40. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora
de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

Data da Prova: Domingo, 30 de agosto de 2020
Horário: 8h

Distância: 5 e 10 km
Postos de Hidratação: 2,5 Km e chegada (5 k)
2,5 Km, 5km, 7,5km e chegada (10 k)
Prazo Máximo para Conclusão da Prova:
5 km – 1h após a largada
10 km – 1h40 após a largada
Idade mínima para participação: 18 anos
*Atletas com 16 ou 17 anos poderão participar do percurso de 5K desde que haja expressa
autorização, por escrito, de seu representante legal.
Atenção: Para efeito de inscrição valerá a idade que o atleta tiver no dia 31/12/2020. A
organização do evento poderá exigir a qualquer momento do atleta a apresentação de um
documento oficial com foto que comprove a idade do participante.
Participar da corrida usando a inscrição de terceiros, poderá caracterizar CRIME, segundo
ARTIGO 299, do Código Penal “FALSIDADE IDEOLÓGICA”.
Categorias
Geral masculino e feminino, por idade de 5 em 5 anos masculino e feminino, pessoas com
deficiência (PcD).
Dica de Saúde
A sua saúde e seu bem estar são de fundamental importância, por isso, antes de se inscrever
em uma prova como esta faça uma avaliação médica e procure um profissional para avaliar
sua aptidão física.
Inscrições: Até o domingo que antecede o domingo da prova ou até que todas as vagas
(limitadas) sejam preenchidas.

TERMO DE RESPONSABILIDADE DESAFIO ALDEIA SHOPPING
(Apenas modelo - este é o termo que deverá ser assinado quando o atleta se inscreve
diretamente com um dos organizadores)
Eu, _______________________________________________________________, nascido
em _______________, portador da carteira de identidade nº __________________ declaro
para os devidos fins que: (1) Participo do DESAFIO ALDEIA SHOPPING (“evento”) por
livre e espontânea vontade; (2) Estou em plenas condições de saúde para participar do
evento, tendo me submetido à avaliação clínica recente e treinado adequadamente; (3)
Estou ciente dos riscos naturais e humanos inerentes à prática desportiva em locais
abertos e públicos; (4) Estou ciente de que os serviçoscontratados pela organização do
evento serão responsáveis pela segurança dos atletas apenas no perímetro do circuito
demarcado pela organização do evento; (5) Estou ciente de que a organização do evento

não se responsabiliza pelas despesas médicas e hospitalares relacionadas aos
incidentes que venham a ocorrer durante a sua realização, sendo essas despesas de
exclusiva responsabilidade dos participantes; (6) Concordo em não portar, nem utilizar
dentro da área do evento qualquer material de conteúdo publicitário, político, bem como
qualquer objeto que ponha em risco a segurança dos participantes, dos organizadores
ou do público; (7) Concordo com os termos do regulamento disponibilizados no site do
evento ou diretamente com os organizadores; (8) Estou ciente de que a prova poderá ser
transferida de data ou ser cancelada por razões adversas; (9) Concordo que não haverá
reembolso, por qualquer motivo, no caso de cancelamento ou desistência da minha
participação no evento; (10) Cedo aos organizadores do evento e a seus parceiros
comerciais,conjunta ou separadamente, a título universal e irrevogável, todos os direitos
de utilização da minha imagem, material biográfico e sons captados ou fornecidos
durante a (i) competição, (ii) o período de preparação e (iii) após a chegada, autorizando,
ainda, a sua veiculação e utilização no Brasil e/ou no exterior.

Petrópolis, _____ de __________________ de 2020.
_________________________________________________
Assinatura do participante

TERMO DE RESPONSABILIDADE DIGITAL (aceite)
(Apenas modelo - este é o termo aceito quando o atleta se inscreve pelo site na internet inscrição online)
Ao aceitar este termo, eu declaro para os devidos fins que: (1) Participo do DESAFIO
ALDEIA SHOPPING (“evento”) que será realizado no dia 30 de agosto de 2020 no Aldeia
Shopping, sito à Rua Doutor Paulo Hervê, 1400 - Bingen - Petrópolis - RJ, por livre e
espontânea vontade; (2) Estou em plenas condições de saúde para participar do evento,
tendo me submetido à avaliação clínica recente e treinado adequadamente; (3) Estou
ciente dos riscos naturais e humanos inerentes à prática desportiva em locais abertos e
públicos; (4) Estou ciente de que os serviços contratados pela organização do evento
serão responsáveis pela segurança dos atletas apenas no perímetro do circuito
demarcado pela organização do evento; (5) Estou ciente de que a organização do evento
não se responsabiliza pelas despesas médicas e hospitalares relacionadas aos
incidentes que venham a ocorrer durante a sua realização, sendo essas despesas de
exclusiva responsabilidade dos participantes; (6) Concordo em não portar, nem utilizar
dentro da área do evento qualquer material de conteúdo publicitário, político, bem como
qualquer objeto que ponha em risco a segurança dos participantes, dos organizadores
ou do público; (7) Concordo com os termos do regulamento disponibilizados no site do

evento (www.aldeiashopping.com/desafio2019); (8) Estou ciente de que a prova poderá
ser transferida de data ou ser cancelada por razões adversas; (9) Concordo que não
haverá reembolso, por qualquer motivo, no caso de cancelamento ou desistência da
minha participação no evento; (10) Cedo aos organizadores do evento e a seus parceiros
comerciais,conjunta ou separadamente, a título universal e irrevogável, todos os direitos
de utilização da minha imagem, material biográfico e sons captados ou fornecidos
durante a (i) competição, (ii) o período de preparação e (iii) após a chegada, autorizando,
ainda, a sua veiculação e utilização no Brasil e/ou no exterior.

