
REGULAMENTO TREINÃO 2023 
Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da 
organização ou ainda por motivos legais ou motivo de força maior. 
 
1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO 
 
1.1. O 1º Treinão e Bazar Beneficente da Corre Brasil será realizado no dia 04 de fevereiro de 2023, 

sábado, tendo como local de concentração a Sede da Corre Brasil, situada na Rua Rio Amazonas, 

2025, Rio Pequeno, em Camboriú. O lucro do evento será destinado a Ong Viva Bicho, que há 

mais de 19 anos ajuda animais em vulnerabilidade. 

Fundada em 2003, na cidade catarinense de Balneário Camboriú, a Associação Viva Bicho 

de Proteção aos Animais tornou-se uma organização não governamental (ONG), gerida por 

um grupo de voluntários que partilham dos mesmos ideais: respeito e amor à vida animal. 

Em 22 de Novembro de 2004, a ONG foi considerada pela Prefeitura Municipal como 

Serviço de Utilidade Pública. Atualmente, a Viva Bicho atende mais de 500 animais.  

 
1.2. Para participar do Treinão, o participante deverá realizar uma inscrição no site parceiro do evento. 

Para ingresso no Bazar, que também será realizado na sede da Corre Brasil, não é necessário 

efetuar inscrição. Após deduzidos custos financeiros e impostos, o lucro das inscrições e vendas 

do bazar serão destinados a Entidade beneficiada.  

 

1.3. A realização deste evento estará sob a responsabilidade da Aacesc – Associação de Apoio a 
Cultura e Esporte de Santa Catarina e Corre Brasil Marketing Esportivo. 

 
2. PROGRAMAÇÃO 
 
REGRAS DO TREINÃO 
 

❖ O 1º Treinão e Bazar Beneficente da Corre Brasil é um evento 100% beneficente e terá todo 

lucro destinado a Ong Viva Bicho. 

❖ O treinão é um evento de participação recreativa e não terá cronometragem e premiação 

(não tem medalha de participação).  

❖ A hidratação no percurso é responsabilidade do participante. Na chegada o participante terá 

hidratação. 

❖ O Treinão será guiado por profissionais de educação física voluntários e parceiros do evento, 

nas distâncias de 3k, 5k e 10k. 

❖ A idade mínima é de 14 anos completos em 2023 para percurso de 3k e 5k e 18 anos para 
10km; 

❖ Os treinos de 3k e 5k acontecem no asfalto, o treino de 10k acontece em terreno misto de 

asfalto e estrada de chão. 



REGRAS DO BAZAR 

 
O acesso ao Bazar é gratuito e aberto ao público. Os participantes e visitantes terão a sua disposição: 

• Camisetas de provas já realizadas pela Corre Brasil e AACESC; 

• Squeeze, viseira e outros acessórios de provas realizadas pela Corre Brasil e AACESC. 

Atenção 
 

❖ Peças a partir de R$ 10,00; 

❖ Estoque limitado; 

❖ Peças conforme disponibilidade de tamanho, sem estoque extra; 

❖ Não será possível trocar tamanho ou desistir da compra, após o encerramento do bazar. 

 
Programação 

 
Dia 04 de fevereiro de 2023 (sábado) 
 

• 6h30min – Concentração Sede Corre Brasil – Rua Rio Amazonas, 2025 – Bairro Rio Pequeno, 

Camboriú  

• 7h – Início do Treino de 3k, 5k ou 10k – largada e chegada na Sede da Corre Brasil 

• 7h30min às 10h – Bazar Beneficente – na sede da Corre Brasil  

 
 
3. INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições estarão disponíveis de 23 de janeiro a 02 fevereiro de 2023 pelo endereço 
eletrônico www.vemcorrer.com . 
 
3.2. O valor da inscrição individual é de R$ 10,00 (dez reais) + taxa de comodidade. 
 
3.3 Não haverá kit de participação, nem medalha de participação. 
 
 
4 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no 
sistema online, o participante aceita todos os termos do mesmo e assume total responsabilidade por 
sua participação no evento de acordo com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste 
regulamento.  
 
4.2. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 
inscrição;  
 
4.3. O preço da inscrição no evento será aquele descrito em tempo real na página oficial deste site, se 
o atleta não estiver em acordo com a taxa de comodidade agregada ao valor da inscrição pelos sites 
terceirizados, o mesmo pode realizar a compra da inscrição no escritório da Corre Brasil, localizado 

http://www.vemcorrer.com/


em Camboriú, mediante agendamento em horário comercial, através do e-mail 
atendimento@correbrasil.com.br  
 
4.4. Será cobrado, pela inscrição online, o valor de taxa de administração do site, tarifa que garante 
não só a segurança e conveniência da transação realizada pelo atleta, mas também remunera os 
seguintes serviços: (i) controle de confirmação e autenticação de pagamento online junto a 
instituições financeiras; (ii) sistema de segurança da informação, já que são armazenadas informações 
pessoais e utilizadas informações criptografadas de cartão de crédito dos clientes; (iii) disparo de e-
mail de confirmação do pedido de compra da inscrição (antes da confirmação do pagamento); (iv) 
disparo de e-mail de confirmação da venda (ou reprovação) de inscrição após a confirmação do 
pagamento; (v) custo de banda de acesso à internet. 
 
4.5. O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo estar 
treinado e gozando de boa saúde. O participante, independente da categoria da qual participa, isenta 
de toda e qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os Organizadores, Patrocinadores 
e/ou Apoiadores da PROVA, de quaisquer responsabilidades que possam existir. 
 
4.6. É de responsabilidade do participante as despesas de transporte, hospedagem e alimentação e 
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação no Treino, antes, durante 
e depois. 
 
4.7. Ao participar deste evento, o participante autoriza a utilização por parte da organização, 
patrocinadores e apoiadores, de qualquer fotografia, filme ou outra gravação contendo imagens de 
sua participação no treino para finalidades legítimas. 
 
4.8. o Treino poderá ser cancelada e/ou alterada em caso de condições climáticas desfavoráveis, a 
solicitação do poder público ou Defesa Civil ou motivos de força maior que ponham em risco a 
integridade física dos participantes.  
Observação: Se o EVENTO cancelado e/ou alterado em qualquer tempo por motivo de força maior 
como catástrofes, desastres naturais, epidemias, pandemias ou similares, bem como determinação 
de órgãos públicos para fins de manutenção da ordem, segurança coletiva, saúde e preservação da 
vida, ficará isenta a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade e da devolução de qualquer valor 
investido por parte do inscrito para participação do mesmo. Em caso de transferência de data pelos 
mesmos motivos supracitados poderá o inscrito a seu critério utilizar sua inscrição desde que o 
EVENTO ocorra no período de 180 dias após a data do efetivo cancelamento ou proclamação da nova 
data em acordo com os órgãos públicos competentes.  
 
4.9. Extravio de material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante o 
transcurso do treino não será responsabilidade dos Organizadores, Patrocinadores e/ou Apoiadores 
da mesma. Não haverá reembolso, por parte da Organização, de nenhum valor correspondente a 
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelo participante para participar do evento, ou dos veículos 
estacionados no estacionamento conveniado, independentemente do motivo. 
 
4.10. Não haverá serviço de guarda volumes, 
 
4.11. Ao se inscrever neste evento, o participante cede informações cadastrais que serão utilizadas 
para prestação do referido serviço. As informações pessoais são utilizadas por meios justos e legais, 
com o consentimento e conhecimento do participante no ato da inscrição online.  
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4.12. Os organizadores, realizadores, colaboradores, site de inscrições, apoiadores e patrocinadores 
não compartilham informações de identificação pessoal publicamente ou como terceiros, exceto 
quando exigido por lei.  
 
4.13. Os organizadores, realizadores, colaboradores, site de inscrições, apoiadores e patrocinadores 
estão empenhados em garantir a confidencialidade dos dados aos quais venha a ter acesso, em 
especial no que diz respeito aos dados pessoais, de acordo com os fundamentos, princípios e demais 
disposições previstas na Lei Geral de Proteção de Dados e demais legislações aplicáveis.  
 
4.14. Os organizadores, realizadores, colaboradores, seguradora e site de inscrições utilizam 
determinados dados pessoais, não sensíveis, para que os serviços do evento possam ser oferecidos. 

4. 15. Caso o participante queira trazer seu cão, o mesmo precisa estar no gozo de boa saúde física e 
acompanhado do seu tutor em tempo integral. Obrigatório uso da guia para todos os cães. Não será 
permitido a participação e/ou presença de cães bravos, doentes, cadelas no cio ou filhotes não 
vacinados. E não será permitido arrastar ou forçar o animal por meio de agressão física ou verbal. 
  
4.16. Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a Organização Técnica através do 
e-mail atendimento@correbrasil.com.br. 
 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
 
Eu, “identificado(a) 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 treino com distância de 3km, 5km e 10k solo. 
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste TREINO e estou ciente que não 
existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.  
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências 
pela participação neste treino (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a N4 
Eventos Esportivos e Feiras Ltda e Associação de Apoio a Cultura e Esporte de Santa Catarina, seus 
organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por 
quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação 
nesta PROVA.  
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do Treino.  
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