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REGULAMENTO  
 
 

Artigo 1º. O Circuito Cervejeiro de Corrida EM CASA não se trata de uma 
corrida, são apenas kits que estão sendo vendidos para serem guardados 
como recordação do momento que estamos passando durande a pandemia do 
Civid 19 
 
 
Artigo 2° A idade mínima para se inscrever e participar é 18 anos. SENDO 
EXPRESSAMENTE PROIBIDA A PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE 18 
ANOS.  
 
Artigo 3° A idade a ser considerada é a que o atleta terá no dia da inscrição.  

Artigo 4°. As inscrições serão encerradas no dia 31 de julho de 2020 ou quando 
for atingido o limite técnico de participantes no evento.  
 
Artigo 5°. A organização 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.  
 
Artigo 6°. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações 
fornecidas no ato da inscrição. O kit será enviado por pelos correios para o 
endereço informado no ato da inscrição 
 
Artigo 7°. O frete já está incluso para entrega em todo estado do Rio de 
Janeiro. Pessoas de outras localidades devem entrar em contato com o email 
contato@circuitocervejeirocorrida.com.br para saber o valor do frete. 
 
Artigo 8°. Em caso de desistência o reembolso será efetuado de acordo com o 
código de defesa do consumidor. O estorno do valor poderá ser solicitado pelo 
e-mail: contato@circuitocervejeirocorrida.com.br  desde que esse seja 
requisitado em até 7(sete) dias da data do pagamento. 
 
Artigo 9º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a 
opção apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o(a) 
participante aceita todos os termos do regulamento e assume total 
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE 
RESPONSABILIDADE parte integrante deste regulamento.  
 
 
Artigo 10°. A entrega do kit será feita pelos correios. O kit será enviado em até 
10 dias úteis após o pagamento da inscrição.  
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Artigo 11°. Ao participar do Circuito Cervejeiro de Corrida o(a) atleta assume a 
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento 
da Prova, participando por livre e espontânea vontade. 
 
Artigo 12°. Todos os participantes inscritos no evento cedem todos os direitos 
de utilização de sua imagem para a o Circuito Cervejeiro de Corrida, em caráter 
definitivo, a título gratuito e por prazo indeterminado. Os participantes estão 
cientes de que, por ser total a cessão de direitos, aqui referida, a empresa 
organizadora ficam autorizadas a executar livremente montagens com as 
imagens ora cedidas, não havendo limite de reprodução do material, 
responsabilizando-se pela correta utilização das obras ao final da produção. 
 
Artigo 13°. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 
Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas 
decisões.  
 
Artigo 14°. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as 
necessidades do evento, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcial. 
 
Artigo 15°  As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas para: 
contato@circuitocervejeirocorrida.com.br 
 
Artigo 16°. Ao se inscrever no Circuito Cervejeiro de Corrida EM CASA, o atleta 
assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste 
Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas 
as decisões da organização. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


