
REGULAMENTO 

 

1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO 

 

1.1. 5ª Edição Caminhada e Corrida: Movimenta Banana Brasil 

A Caminhada, corrida 5km e 10Km compreendem eventos esportivos que visam estimular a 

comunidade a manter hábitos saudáveis através da prática esportiva. 

 

1.2. A realização deste evento estará sob a responsabilidade da Banana Brasil.  

 

2. O EVENTO 

 

2.1. Tanto a corrida 5km e 10km, como a caminhada, serão realizadas no dia 05 de Outubro de 2019, 

tendo como local de largada e chegada o Ginásio de Esportes de Schroeder situada na  Rua Paulo 

Jahn n° 394; 89275-000, Schroeder - SC. 

 

2.2. A programação obedecerá aos seguintes horários: 

 
16:00 Entrega dos Kits 

17:30 Aquecimento e concentração 

17:45 Maratona Kids 

18:00 Largada Cadeirante 

18:05 Largada 10 K 

18:10 Largada 5 K e Caminhada 

19:00 Massagem 

19:30 Alongamento e encerramento 
 

* Os kits estarão disponíveis para retirada nos dias 01 e 02/10 no Ginásio Alfredo Pasold:  

Endereço:  Rua Paulo Jahn n°394; 89275-000, Schroeder - SC 

01/10 Terça: 09h00 as 12 h e 13h00 as 22h00 

02/10 Quarta: 09h00 as 12h e 13h00 as 22h00 

05/10 Sábado – a partir das 16h00 

 No dia evento 05/10 haverá a retirada para pessoas de outras cidades a partir das 16h00 até o início das largadas: 

18h00. Nas mesas da Banana Brasil em frente ao Ginásio de esportes situada na Rua Paulo Jahn n°394; 89275-000, 

Schroeder - SC. 

 

2.3. O evento não inclui premiação, somente medalha de participação aos que concluírem o 

percurso. 

 

2.4 O evento não inclui sistema de cronometragem.  

 

2.5. Haverá 2 Pontos de hidratação no percurso e estarão localizados nos quilômetros 3, 7. Além 

disto, os participantes serão recepcionados na chegada com água, frutas e produtos Banana Brasil. 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições estarão disponíveis até 23 de setembro de 2019 ou até atingir o Limite 

Técnico total de 250 inscritos pelo endereço eletrônico focoradical.com.br. 



3.2. O valor da inscrição individual para a Caminhada, Corrida 5km e 10km será em um lote único: 

R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) – 250 vagas 

 

3.3. O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese. Também não será permitida a 

transferência da inscrição para outro evento e/ou outro participante, sob qualquer argumento. 

 

3.4. Todo participante inscrito estará coberto por apólice de seguro individual válida a partir da 

largada do evento, até o tempo técnico limite para sua conclusão as 19h30hs. 

 

4. KIT DO PARTICIPANTE 

 

4.1. Todo participante regularmente inscrito na Caminhada e Corrida terá direito a um kit exclusivo, 

sendo: camiseta personalizada e produtos Banana Brasil.  

 

4.2. Para retirar o kit, o participante deverá apresentar um documento oficial (RG ou Carteira de 

Habilitação). 

 

4.3. Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá retirá-lo em seu 

lugar. Para isto, deverá levar uma autorização por escrito do referido participante, na qual conste o 

nome, RG e telefone de quem está retirando. 

  

4.4. O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição. Não serão efetuadas trocas 

referentes ao tamanho.  

 

5. CAMINHADA, CORRIDA 5KM E 10KM – NORMAS ESPECÍFICAS 

 

5.1. A Largada da Corrida 10km será as 18h05 e a Caminhada e Corrida 5km 18h10. 

 

5.2. Todos os participantes deverão concluir o percurso até as 19h30, expirado este prazo, todo o 

esquema de segurança, infraestrutura e atendimento médico será desativado. 

 

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. A estrutura para os participantes será montada nas proximidades do local de Largada/Chegada, 

que contará com Informações, Hidratação, Massagem e Tendas de Assessorias/Equipes Esportivas. 

 

6.2. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância na Largada/Chegada. 

 

6.3. Em hipótese alguma o participante poderá trocar o nome da inscrição depois de tê-la adquirido.  

 

6.4. O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo estar 

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 e apoiadores do evento, de 

quaisquer responsabilidades que possam existir. 

 

6.5. É de responsabilidade do participante as despesas de transporte, hospedagem e alimentação e 

quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação no evento, antes, durante 

e depois do mesmo. 

 



6.6. O participante autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou outra gravação contendo 

imagens de sua participação no evento para finalidades legítimas. 

 

6.7. A Direção Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 

 

6.8. Os participantes deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso durante a realização 

do evento. 

 

6.9. O evento poderá ser cancelado 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. 

 

6.10. Extravio de material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante o 

transcurso do evento não será responsabilidade dos organizadores e apoiadores do mesmo. Não 

haverá reembolso, por parte da Organização, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou 

acessórios utilizados pelo mesmo para participar do evento, ou dos veículos estacionados no 

estacionamento conveniado, independentemente do motivo. 

 

6.11. A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais. 

 

6.12. A empresa Idealizadora, Realizadora e Organizadora do evento é a Plátano Distribuidora e 

Exportadora Ltda Banana Brasil, da qual fará a Direção Técnica da mesma, com seus diretores 

responsáveis. 

 

6.13. Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a Organização Técnica através 

do e-mail rafael@bananabrasil.com 

 

6.14. A Organização, é soberana para tomar qualquer atitude no que diz respeito ao regulamento. 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, “identificada 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 uma caminhada e corrida com distância de 5 km e 10 km. 

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. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências 

pela participação neste evento (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a Banana 

Brasil e seus organizadores, colaboradores e apoiadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a 

sofrer, advindos da participação neste evento. 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do evento. 

 

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra 

área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, material publicitário, 

promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também qualquer 

material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas 

presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 

 



6. Em caso de participação neste evento, representando equipes ou prestadores de serviços e/ou 

qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, 

bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha 

participação nas estruturas de apoio à equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram 

no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser 

retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 

 

7. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do 

evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para 

a Banana Brasil, organizadores, mídia e apoiadores. 

 

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

isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a 

ocorrer comigo por consequência da minha participação neste.  


