REGULAMENTO

PASSO 01 – Inscreva-se no www.focoradical.com
PASSO 02 – Cadastre no 99RUN
PASSO 02 - Corra a KM que escolher de uma só vez
MODO DE VALIDAÇÃO: Adicione o comprovante da prova feita por meio de app de
corrida e/ou relógio GPS para validar suas pedaladas a partir do momento que se
inscrever na prova
PASSO 03 - Após concluir você poderá resgatar o kit escolhido na ABA LOJAS

ATENÇÃO
Quem não correr não vai receber a medalha, TEM que conquistar a sua medalha!
Campanha 99RUN#medalhaNAOseCOMPRA #medalhaSeCONQUISTA

TERMO
DE
RESPONSABILIDADE.
1.
Da
Corrida
Virtual
1.1 O evento esportivo, aqui denominado “Evento”, será realizado na categoria
individual (masculino e feminino) quando e onde quiser a partir do momento da
inscrição.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE.
1.
Da
Corrida
Virtual
1.1 O evento esportivo, aqui denominado “Evento”, será realizado na categoria
individual (masculino e feminino) quando e onde quiser a partir do momento da
inscrição.
1.2 Este Evento é organizado pela empresa 99RUN.com e FILA aqui denominadas
“Organizadora.
1.3 A 99RUN.com , presta serviços de validação de corridas e envio de kits para a
Organizadora.
1.4 Poderá participar do Evento o(a) competidor(a), aqui denominado(a) “Atleta”, que
se inscrever, realizar o pagamento do preço correspondente à inscrição no prazo
determinado, expressar concordância com as normas deste Regulamento e aceitar o
Termo
de
Responsabilidade.
1.5 A idade mínima para o(a) Atleta se inscrever e participar é de 14 anos.
2.
Das
Inscrições,
e
kit
de
participação
2.1 As validações dos cupons no Evento poderão ser realizadas pela Internet na página
www.focoradical.com
2.2 Após a solicitação de inscrição no Evento, o Atleta receberá um e-mail com a
confirmação desta solicitação, sendo que a inscrição só será efetivada após o inclusão
do
cupom.
2.3 . A Organizadora disponibilizará kit de participação para qualquer atleta que tiver a
inscrição
efetivada
no
Evento.
2.4 No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento assinalando a opção
apresentada no sistema on-line, o(a) Atleta aceitará todos os termos do Regulamento e
assumirá total responsabilidade por sua participação no Evento de acordo com o

TERMO DE RESPONSABILIDADE, que é parte integrante deste Regulamento.
2.5 As inscrições poderão encerrar a qualquer tempo, caso seja atingido o limite técnico
definido
para
o
Evento.
3.
Da
comprovação
da
corrida.
4.1 Após inscrição o atleta deverá fazer seu cadastro pelo site www.99run.com ou
aplicativo 99run.com com todos os dados solicitados e necessários.
4.2. A validação deve ser feito pelo site ou aplicativo 99RUN.com na opção validar
desafios.
4.2.3.1 Todas corridas são analisadas e em caso de suspeita fraude, o Atleta poderá
reenviar
para
nova
análise.
4.2.3.2 Em caso de confirmação de fraude, o Atleta não recebe a medalha e poderá ter a
conta
suspensa
da
base
de
dados
da
99run.com.
4.2.4 Após validação a medalha ficará na ABA LOJAS dentro do aplicativo ou site da
99RUN.com e deverá ser resgatado para que seja entregue no endereço determinado
pelo Atleta.

5
DA
CLASSIFICAÇÃO
5.1 Os Atletas serão classificados de acordo com o print ou foto do tempo registrado
pelo sistema de cronometragem.

6. DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS
6.1 . Todos(as) os(as) Atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
realização do Evento, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão física
para participar do Evento.
Parágrafo único. A Organizadora não se responsabiliza pela saúde física dos Atletas que
se inscreverem e realizarem o Evento.
6.2 O (a) Atleta é responsável pela decisão de participar do Evento, avaliando sua
condição física e desempenho.
6.3 A Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos Atletas,
despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação no Evento.
7. DOS DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS
7.1 O (a) Atleta ao participar do Evento estará incondicionalmente aceitando e
concordando em ceder os direitos de utilização de sua imagem e voz para a
Organizadora, patrocinadores e os parceiros comerciais, autorizado que sua imagem e
voz sejam divulgadas através de fotos, clips, filmes ou vídeos em rádio, jornais,
revistas, sites e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para uso
informativo, promocional ou publicitário, sem que tais ações acarretem ônus à
Organizadora e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que
vier a ser auferida com tais direitos em qualquer tempo.
7.2 Todos as postagens com menções a corrida poderão ser respostadas em todas as
redes sociais diretamente ligadas a Organizadora.
7.3 Todas as postagens com menções a corrida poderão ser repostadas nas redes sociais
diretamente ligadas a FILA e 99RUN.
ANEXO I. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, "identificado 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 Evento.
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. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os termos do Regulamento
do Evento.
4. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso
descumpra o Regulamento ou cometa atitude antiesportiva e excluo meu direito de
reclamação sobre tais aspectos do Evento.
5. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do Evento, por fotos,
vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a Organizadora e
patrocinadores.
6. Estou ciente da hipótese de alteração de data, bem como interrupção e cancelamento
do Evento.
7 . Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE.

