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Regulamento Geral 
 

O Treino Solidário Virtual Individual da Colônia Espírita Fraternidade é um evento promovido pela 

Colônia e organizado em caráter esportivo de participação individual regido pelo presente 

regulamento abaixo: 

 

 CAPITULO l- CONSTITUIÇÃO 

Art.1º – O Treino Virtual Individual Solidário da Colônia Espírita Fraternidade será um evento de 

pedestrianismo onde os participantes terão a possibilidade  de escolher sua participação nas 

modalidades corrida de 5K e 10K, caminhada de 4K e caminhada Kids de 3k . O treino possuirá os 

percursos livres e deverão ser realizados de forma individual entre os dias 21 de Agosto de 2021 

até as 18 horas do dia 29 de Agosto do mesmos ano. 

Toda a renda do evento será destinada para a instituição promotora com o objetivo de aquisição 

de 200 pares de tênis para as 200 crianças e adolescentes atendidas pelo projeto. 

                                                            

CAPITULO ll- INSCRIÇÃO 

ART. 1º- Os participantes deverão se inscrever através do site 

www.cefraternidade.org.br/treinovirtual até as 00:00H do dia 16 de Agosto de 2021. 

O valor das inscrições efetuadas pelo site será de R$ 35,00 mais a taxa de R$ 2,00 (Dois Reais) do 

boleto.  

OBS 1: Para a modalidade Caminhada Kids 3k, poderão participar crianças sem restrição de idade, 

supervisionadas por um adulto responsável com valor de R$ 35,00 mais a taxa de R$ 2,00 do 

boleto.  

OBS 2: A organizadora poderá a qualquer tempo sem aviso prévio prorrogar as inscrições além do 

prazo pré estabelecido e ainda promover outras formas de pagamento e recebimento da mesma. 

 

ART. 2º – A inscrição somente será validada após compensação de pagamento da mesma.  

http://www.cefraternidade.org.br/treinovirtual


                                                                                

ESPORTE NA VEIA EVENTOS ESPORTIVOS                               WWW.CEFRATERNIDADE.ORG.BR  

CNPJ: 30.116.707/0001-29                                                                       CNPJ: (MF): 54.708.144/0001-26        

________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                 

      

 

Obs 1: No caso de inscritos menores de 18 (dezoito) anos, será obrigatória a retirada da camiseta 

alusiva ao evento por um responsável legal onde o mesmo deverá entregar um termo de 

responsabilidade assinado pelo responsável legal (Anexo o termo a ser preenchido). 

Obs 2: A organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, 

elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou 

questões estruturais, sem aviso prévio. 

 

ART. 3º - A inscrição é pessoal e intransferível e não poderá ser substituída por outra, em qualquer 

situação.   

 

ART. 4º - Ao realizar a inscrição o participante deverá escolher em qual treino virtual individual 

solidário irá participar: Corrida de 5K ou 10K, caminhada de 4K, Caminhada Kids 3k. Informamos 

que não haverá restrição de idade para participação do evento virtual. 

 

 CAPITULO lll-  PERCURSO 

  

 ART.5º-   - O treino virtual individual solidário terá seu percurso livre, onde o participante deverá 

definir o percurso da modalidade escolhida garantindo sua individualidade, sua proteção e 

segurança de acordo com as normas estabelecidas pela vigilância sanitária e/ou Ministério da 

Saúde para atividades sociais e esportivas em razão da pandemia, evitando trajetos que 

comprometam o seu bem estar. 

 

CAPITULO lV- CAMISETA DO PARTICIPANTE/ DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETA 

ART.6º -  Aos primeiros 200 participantes inscritos pagantes será entregue a camiseta alusiva ao 

evento no dia 21 de Agosto de 2021 a partir das 9h:00 horas até as 15:00 horas na Colônia Espírita 

Fraternidade localizado na Rua Profª Danúsia di Santi, 670 - Bairro Ipiranga- Avaré. Para a retirada 

da camiseta será obrigatório apresentação do comprovante de pagamento e/ou um documento 

oficial (RG, Carteira de habilitação) E USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 
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Obs 1: As camisetas serão confeccionadas em tamanhos variados e o participante deverá 

escolher na hora da retirada o tamanho desejado. Lembramos que a escolha da camiseta será 

por ordem de chegada. Caso o tamanho desejado pelo participante SE ESGOTE, a organização 

fornecerá o que estiver disponível. Em nenhuma hipótese o participante poderá alegar a 

devolução do dinheiro devido à falta do tamanho da camiseta. 

 

CAPITULO V – PREMIAÇÃO 

ART.7º-  Não haverá premiação em dinheiro, nem medalhas e nem troféus, pois trata-se de um 

treino virtual individual solidário, onde o objetivo do evento é angariar recursos para a compra de 

200 pares de tênis para as 200 crianças e adolescentes atendidas pela Colônia . 

 

CAPITULO Vl – DAS REGRAS DAS DATAS DE ENVIO DOS RESULTADOS 

ART.8º - O 4º Treino virtual Individual Solidário da Colônia tem como objetivo incentivar a 
prática esportiva INDIVIDUAL nesse momento em que os eventos esportivos estão suspensos 
devido a pandemia, e a atividade física reconhecida como essencial. 

 

ART.9º - O 4º Treino virtual Individual Solidário da Colônia possui as seguintes regras: 

I. O cumprimento da prova será realizado de forma individual, sendo que o participante 

deverá enviar o seu resultado de forma virtual por foto ou imagem de APP ou de relógio 

GPS com nome completo entre a zero hora do dia 21 de Agosto de 2021 e as 18h00 do dia 

29 de Agosto de 2021 DE UMA das seguintes formas: 

• para o WHATSAPP (14) 99864-2954, E/OU 

• publicado no FACEBOOK marcando @cefraternidade, OU AINDA 

• publicado no INSTAGRAM marcando @coloniafraternidade 

 

CAPITULO VIl- NORMAS GERAIS 

ART.10º- Ao se inscrever no 4º treino Virtual Solidário da Colônia, o atleta assume a 
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o presente Regulamento, 
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participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor do seu perfeito estado de 
saúde, eximindo assim, quaisquer responsabilidades da comissão organizadora e 
patrocinadores. 

 

ART. 11º – Na ficha de inscrição do participante deverá conter o nome completo, data de 

nascimento, número do CPF, sexo, endereço, cidade, telefone celular, e-mail e de qual modalidade 

irá participar (Corrida 5K ou 10K, Caminhada de 4K, Caminhada Kids 3k). 

ART. 12º - Todos os participantes deverão definir seu próprio trajeto obedecendo a modalidade 

escolhido no ato da inscrição e envio da comprovação do término por imagem PUBLICADAS EM 

REDE SOCIAL MARCANDO A ORGANIZADORA DO EVENTO.   

 

ART. 13º – Ao participar do treino, o participante assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos e aceita totalmente o Regulamento do Treino Virtual Individual Solidário, participando 

por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor do seu perfeito estado de saúde, eximindo 

assim qualquer responsabilidade da comissão organizadora e patrocinadores. Assume também as 

despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas 

necessárias ou provenientes da sua participação no treino, antes, durante e depois do mesmo. 

 

ART. 14º - A comissão organizadora do evento e os patrocinadores não se responsabilizarão por 

incidentes que venham ocorrer com os participantes no decorrer do trajeto escolhido. 

 

ART. 15º - Todos os participantes do evento, organizadores e público em geral cedem todos os 

direitos de utilização de imagem/som para a organização do 4º Treino Virtual Solidário da Colônia 

Espírita Fraternidade para seus patrocinadores e apoiadores para usos informativos, promocionais 

ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores.  

 

ART.16º - 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; A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, 

incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 
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ART. 17º - No ato da inscrição, o participante estará concordando com as condições estipuladas 

nesse regulamento.  

 

ART. 18º - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do evento. 

 

Agradecemos sua participação!! 

 

4º Treino Virtual Solidário Colônia Espírita Fraternidade 

2021 

 

Autorização para Corredores, Caminhantes com idade menor a 18 anos. 

 

Eu ___________________________________________ RG _______________ responsável pelo 

participante menor de 18 anos  ____________________________________________ 

RG____________, autorizo o mesmo a participar do 4º Treino Solidário Colônia Espírita 

Fraternidade 2021 declarando que o mesmo encontra-se em perfeito estado de saúde e concordo 

com o regulamento oficial do treino aceitando suas cláusulas para participação do evento. 

 

Avaré_______/ ____________/ 2021. 

 

 

 

                                                _________________________________ 

Assinatura do Responsável 

  


