
     

              

INFORMAÇÕES GERAIS 

Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério 
da organização, por motivos legais ou de força maior até a entrega de kits. Todas 
alterações e/ou inclusões estarão datadas na qual orientamos que releia esse 
regulamento até o dia da corrida para estar ciente de modificações. 

 

Siga @kangoojumpsbc no instagram para estar por dentro das notícias do evento. 

 

22/11/2019 (SEXTA-FEIRA)  

Retirada de Kits 
Data: 22 de novembro de 2019 (Sexta) 
Horário: 15hs às 20hs. 
Local: Kangoo Jumps, Av. Atlântica, 3480, Balneário Camboriú, SC - Link Google Maps: 

https://goo.gl/maps/FSBkdTSQGBM9UvZq5 

 

Kangoo Summit 
Data: 22 de novembro de 2019 (Sexta) 
Horário: 9hs às 12hs (Exclusivo para professores e estudantes de ed. física inscritos na corrida) 
À partir das 14hs (Aberto para todos inscritos na corrida) 
Local: Será divulgado no instagram @kangoojumpsbc até a data do evento. 
 
Programação: 
9:00hs: Professoras referenciais no Brasil comandam o workshop com técnicas 

específicas de dança, coreografias e alongamento. (Exclusivo para professores/estudantes 

de educação física inscritos na corrida). 

12:00hs: Intervalo 
14:00hs: Recepção, abertura oficial com entrega de honraria para professores 
presentes e gravação do vídeo teaser do evento. (Aberto para todos inscritos na corrida) 
 
Workout durante toda a tarde pausando para talk show com coaches convidados 
trazendo temas super relevantes para os(as) kangoozeiros(as).  

https://goo.gl/maps/FSBkdTSQGBM9UvZq5


 
Cada equipe (professor e alunos) terão a oportunidade de se apresentar com uma ou 
mais músicas de no máximo 4 minutos cada, desde que no ato da inscrição, o(a) 
professor(a) tenha respondido a pergunta confirmando sua presença no Kangoo Summit 
para que a organização entre em contato diretamente com o(a) professor(a) que 
comandará o grupo.  
 
 
O término do evento dependerá da quantidade de equipes que irão se apresentar nos 
workouts. 
 
 
O Kangoo Summit ocorrerá em alguns horários simultâneos com a retirada de kits na 
loja física, para que todos possam escolher o melhor horário para visitar a loja ou curtir 
o Kangoo Summit. 
 
*A programação poderá ocorrer alterações sem aviso prévio. 
 

23/11/2019 (SÁBADO)  

Retirada de Kits 
Data: 23 de novembro de 2019 (Sábado) 
Horário: 09hs às 13hs. 
Local: Kangoo Jumps, Av. Atlântica, 3480, Balneário Camboriú, SC - Link Google Maps: 
https://goo.gl/maps/FSBkdTSQGBM9UvZq5 

 

Corrida 
Data: 23 de novembro de 2019 (Sábado) 
Abertura: 15:30hs  
Largada: 16:30hs 
Percursos: 1,5 km, 3 km e 6 km (Não necessariamente nessa ordem) 
Local da Corrida: Atracadouro Barra Sul, Av. Atlântica, Balneário Camboriú, SC - Link 
Google Maps: https://goo.gl/maps/cmV1Xs7MELFHyEx88 
 
Programação: 
15:30hs: Concentração e início das atividades 
16:00hs: Abertura da corrida oficial da Kangoo Jumps 
16:30hs: Largada da primeira categoria 
*A programação poderá ocorrer alterações sem aviso prévio. 

24/11/2019 (DOMINGO)  

Resta 1 
Data: 24 de novembro de 2018 (Domingo) 
Horário: 9hs 
Local: Atracadouro Barra Sul, Av. Atlântica, Balneário Camboriú, SC - Link Google 
Maps: https://goo.gl/maps/cmV1Xs7MELFHyEx88 

 
Programação:  
9:00hs: Credenciamento 
9:30hs: Início previsto da competição 
A duração do evento será de acordo com a permanência dos competidores  
*A programação poderá ocorrer alterações sem aviso prévio. 
 

https://goo.gl/maps/FSBkdTSQGBM9UvZq5
https://goo.gl/maps/cmV1Xs7MELFHyEx88
https://goo.gl/maps/cmV1Xs7MELFHyEx88


Dúvidas: (47) 3363.3060 

INSCRIÇÕES 

1º Lote: R$ 165,00 até o dia 31/08. 

2º Lote: R$ 185,00 do dia 01/09 até 20/09. 

3º Lote: R$ 205,00 do dia 21/09 até 30/09. 

Último Lote: R$ 225,00 do dia 01/10 até 21/10. 

 

Inscrições apenas online no site: www.focoradical.com.br 

 

A organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscritos na corrida em função de necessidades 

técnicas e/ou estruturais sem prévio aviso. 

 

Ao fazer a inscrição, preencha atenciosamente os campos para que todos os 

dados sejam enviados corretamente e possamos agrupar as equipes. 

 

CATEGORIAS  

1,5 km - Feminina Geral (Limitado em 200 Vagas) 
 
3 km - Feminina Geral (Limitado em 200 Vagas) 
 
6 km - Feminina Geral (Limitado em 200 Vagas) 
 
6 km - Feminina Profissional (Obrigatório para Professoras e/ou estudantes de Ed. Física) 
 
6 km - Masculina Geral 
 
Para segurança e conforto dos(as) atletas, será limitado ao número de 200 inscritos por 
categoria para manter a qualidade da prova, já que o espaço da via pública não comporta 
número maior que esse. A organização junto com os órgãos públicos competentes, 
poderão definir até o dia da prova, a possibilidade de realizar duas largadas por 
categoria. 
 
A troca de categoria só poderá ser solicitada até o dia 20/10 diretamente no site do Foco 
Radical, mediante disponibilidade de vaga. 

PARTICIPAÇÃO 

Obrigatório o uso do equipamento original da Kangoo Jumps. NÃO SERÁ PERMITIDO 
PARTICIPAR DA CORRIDA quem estiver usando equipamentos de outras marcas. 
 
NÃO SERÁ PERMITIDO PARTICIPAR DA CORRIDA com o nome de outro participante, 
a inscrição é intransferível. Em caso de não cumprimento dessa norma, o participante 
está sujeito à desclassificação e não receberá qualquer premiação. 

Menores de 18 anos participam apenas com a presença e/ou autorização dos 
pais/responsáveis. 

http://www.focoradical.com.br/


Menores de 14 anos que queiram acompanhar os eventos usando o equipamento 
Kangoo Jumps, exceto participar da corrida, terão 50% de desconto no ato da inscrição, 
desde que seja solicitado diretamente com a loja física da Kangoo Jumps. 

No evento Kangoo Summit de sexta-feira (22/11) só será permitido à entrada de quem 
estiver inscrito na corrida. Caso alguma pessoa queira participar deste evento, terá que 
pagar o valor de R$ 100,00/pessoa para a organização. 

No evento Corrida à fantasia de sábado (23/11) não será permitido em hipótese 
alguma, a entrada de pessoas com Kangoo Jumps que não estejam inscritas na corrida. 

Em caso de pessoas invadirem a arena irregularmente e/ou sem o lacre no elástico, a 
pessoa será convidada pela organização à se retirar da arena da corrida. 

No competição Resta 1 de domingo (24/11) só será permitido à entrada de quem estiver 
inscrito na corrida. Caso alguma pessoa queira participar deste evento, terá que pagar 
o valor de R$ 100,00/pessoa para a organização no guarda-volumes do evento, porém 
não terá direito ao credenciamento e não estará concorrendo à premiação. 

 
CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ATLETA 

Solicitação de cancelamento da inscrição até dia 20/09, será devolvido o valor da 
inscrição paga, sendo descontado a taxa de comodidade de R$ 5,00 do site parceiro 
(Foco Radical) e a taxa de R$ 17,00 para realização da TED de devolução em conta 
bancária. 

Solicitação de cancelamento da inscrição entre os dias 20/09 e 20/10, será devolvido 
50% do valor pago pelo atleta. 

Até o dia 20/10, mediante vaga na categoria, poderá ser solicitado direto com o site 
Foco Radical, a transferência da inscrição para outro participante. 

Após 21/10, não será feito cancelamento e o seu valor não será devolvido em 
nenhuma hipótese, mas a(o) atleta inscrita(o) poderá autorizar um responsável para 
retirar seu kit e medalha após a realização do evento.  

Nesse período, a transferência da inscrição para outro atleta estará sujeita à 
disponibilidade e se for realizada pela organização, será cobrado uma taxa de R$ 
100,00. 

 

RETIRADA DOS KITS 

Sexta: 22/11/2019, das 15hs às 20hs na loja da Kangoo Jumps. 

Sábado: 23/11/2019 das 09hs às 13hs na loja da Kangoo Jumps. 

Av. Atlântica, Número 3480, Esquina Rua 3.300 - https://goo.gl/maps/9fobYYbJ4SG2 

Obrigatório a apresentação do print ou da impressão dos dados da inscrição.  

O kit-atleta distribuído antes da prova inclui uma camiseta ou baby look, chip eletrônico, 
número de peito e brindes. Kit atleta diferenciado (GymBag preta para os primeiros 400 
inscritos, Camiseta Poliamida e brindes exclusivos). 

https://goo.gl/maps/9fobYYbJ4SG2


As opções de tamanho de camiseta ou baby look serão previamente escolhidas no ato 
da inscrição nos tamanhos (P, M, G e GG). Será permitido a troca de numeração 
somente no guarda-volumes na arena da corrida do dia 23/11, segundo disponibilidade. 

O kit-atleta será disponibilizado apenas nos dias e horários informados acima, quem 
não retirar nesse prazo, perderá o direito de receber posteriormente. 

PRÉ-REQUISITO OBRIGATÓRIO NA RETIRADA DOS KITS 

É obrigatório a apresentação do equipamento Kangoo Jumps na retirada do kit 
para vistoria técnica e lacre do elástico. 

A retirada de kit só poderá ser realizada por terceiros, mediante apresentação de 
autorização assinada, cópia do documento com foto, comprovante de pagamento e o 
Kangoo Jumps do participante para ser lacrado.  

Por segurança, evitando quebras e quedas no percurso, só será permitido 
participar da corrida quem estiver com o Kangoo Jumps acima dos 14cm de altura 
interna entre arcos, sendo elásticos e a sola em perfeito estado de uso. Caso as peças 
não apresentem as especificações exigidas, deverão ser trocados na hora. Esse 
procedimento é condicional para participar da corrida. Conforme últimas edições, todos 
os elásticos serão inspecionados e lacrados com identificação de inspeção. 

                       

A troca de elástico orientado ser feita com 30 dias que antecede a corrida para amaciá-
lo. Indicamos esse procedimento pois alguns kangoozeiros que trocaram o elástico no 
dia da corrida estiveram mais propensos à quebra, pelo fato do arco já estar fragilizado 
e na corrida forçar além de um uso cotidiano.  

Em virtude da alta demanda de vendas no Brasil nesse segundo semestre de 2019 
e baixo estoque disponibilizado pela fábrica, indicamos que adquira seu par de 



elásticos, solas ou demais peças que necessitar, na mesma data da inscrição para 
não correr o risco de ficar sem peças para participar da corrida. 

 

EDIÇÃO FANTASIA 

Exclusivamente nessa edição, é OBRIGATÓRIO O USO DE FANTASIA OU ADEREÇO 
TEMÁTICO para ingressar na arena do evento de sábado à partir das 15:30hs e 
participar da corrida. O tema para as fantasias é livre. 

A fantasia deve permitir que o número de peito seja fixado de forma visível para não 
correr o risco de ser desclassificado da prova.  

No dia 23/11, haverá um concurso de fantasias com jurados que avaliarão as melhores 
fantasias baseado em quesitos definidos pela organização até o dia do evento.  

Cada equipe participante deverá eleger uma representante, podendo ser professor(a) 
ou aluno(a), que deverá se apresentar à organização no momento solicitado. 

Os 3 primeiros eleitos pelos jurados, receberão uma faixa de premiação de acordo com 
a colocação. 

 

PERCURSO 

Largada e Chegada: Atracadouro Barra Sul 

1,5km (750m ida + 750m retorno) Largada no Atracadouro Barra Sul, percurso na Av. 
Atlântica sentido Barra Norte até o retorno próximo à esquina da Rua 4.400. 

 

 

3km (1,5Km ida + 1,5Km retorno) Largada no Atracadouro Barra Sul, percurso na Av. 
Atlântica sentido Barra Norte até o retorno próximo à esquina da Rua 3.950. 



 

 

6km (3km ida + 3km retorno) Largada no Atracadouro Barra Sul, percurso na Av. 
Atlântica sentido Barra Norte até o retorno próximo ao Hollywood Bowl, entre às 
esquinas das Ruas 2.400 e 2.500.  

 

 

Durante o percurso, ficar atento à placa de retorno (1,5km, 3km e 6km) para retornar 
no local certo e não ser prejudicado ou desclassificado por retornar antes ou depois da 
placa de retorno. 

*OBS: O percurso poderá ser alterado a qualquer momento, sem aviso prévio, para se 
adequar as normas da secretaria de segurança e secretaria de trânsito. 
 

MASCULINO 

Amadores, professores e demais atletas do sexo masculino, deverão se inscrever na 
única categoria disponível: MASCULINO GERAL de 6km.  
 

PROFESSORAS E/OU ESTUDANTES DE ED. FÍSICA 



Professoras e estudantes de Ed. Física não poderão participar de nenhuma categoria 
geral feminina, apenas da Categoria Feminina Profissional de 6 Km. 

Em caso de não cumprimento da regra acima, a professora será desclassificada e não 
receberá prêmio nem o valor da inscrição ressarcida. 

 

CORREDORES DE ELITE 

A finalidade da Brasil Kangoo Run não é competição, e sim integrar os kangoozeiros na 
corrida oficial da Kangoo Jumps no país, proporcionando troca de experiências, 
apresentações, novas amizades, motivação e superação em um fim de semana 
inesquecível. 

Não será permitido que corredores de elite convidados e/ou contratados 
participem de nenhuma categoria com o intuito de obter benefício financeiro com a 
premiação, tornando assim uma corrida justa aos verdadeiros amantes de Kangoo 
Jumps.  

Será avaliado se o corredor(a) é usuário de Kangoo Jumps assíduo e/ou frequenta um 
studio/academia de Kangoo Jumps. 

Em caso de não cumprimento dessa regra, o corredor de elite (Atleta profissional) 
poderá ser desclassificado, não receberá prêmio nem o valor da inscrição ressarcida. 
 

PREMIAÇÃO 

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal receberão medalhas 
de finisher/conclusão de prova. 

O importante da corrida é participar, seja correndo para ganhar pódio ou caminhando 
para concluir o percurso. 

Haverá premiação em troféu para:  

Os 5 primeiros colocados na categoria FEMININA GERAL do percurso 1,5km; 

Os 5 primeiros colocados na categoria FEMININA GERAL do percurso 3km; 

Os 5 primeiros colocados na categoria FEMININA GERAL do percurso 6km; 

Os 5 primeiros colocados na categoria FEMININA PROFISSIONAL do percurso 6km; 

Os 5 primeiros colocados na categoria MASCULINA GERAL do percurso 6km; 

 

Os prêmios em produtos para todas as CATEGORIAS FEMININAS serão: 

1º Lugar: 01 Kangoo Jumps XR3. 



2º Lugar: 01 Vale compras de R$ 600,00 em produtos Kangoo Jumps. 

3º Lugar: 01 Vale compras de R$ 300,00 em produtos Kangoo Jumps. 

4º Lugar: 01 Vale compras de R$ 150,00 em produtos Kangoo Jumps. 

5º Lugar: 01 Vale compras de R$ 100,00 em produtos Kangoo Jumps. 

Os prêmios em produtos para a CATEGORIA MASCULINA serão: 

1º Lugar: 01 Kangoo Jumps XR3. 

2º Lugar: 01 Vale compras de R$ 600,00 em produtos Kangoo Jumps. 

3º Lugar: 01 Vale compras de R$ 300,00 em produtos Kangoo Jumps. 

4º Lugar: 01 Vale compras de R$ 150,00 em produtos Kangoo Jumps. 

5º Lugar: 01 Vale compras de R$ 100,00 em produtos Kangoo Jumps. 

OBS: A premiação refere-se aos produtos da loja física da Kangoo Jumps descritos 

acima, ou similares fornecidos segundo disponibilidade. 

Os prêmios para a Equipe/Academia/Studio com o maior número de inscritos 
serão: 

01 Troféu exclusivo para a Equipe/Academia/Studio. 

OBS: A regra para contagem da maior equipe será da seguinte forma:  

- Atletas da mesma cidade, ou de cidades vizinhas, que frequentam a mesma 
academia/studio. 

- Atletas que frequentam academias/studios com mais de uma unidade própria. 

- Atletas que frequentam as unidades de academias/studios franquiadas em cidades 
diferentes, mas que levam todos o mesmo nome da rede da academia/studio em seu 
contrato social ou nome fantasia e na fachada de sua academia/studio. 

- Não será permitido unir academias/studios distintos, grupos ou equipes diversas para 
criar a maior equipe, senão será desclassificado, não receberá prêmio, nem o valor da 
inscrição ressarcida.  

Os prêmios para a Equipe/Academia/Studio com o maior número de pódio serão: 

01 Troféu exclusivo para o(a) treinador(a). 

01 Vale compras no valor de R$ 600,00 para o treinador ou Academia/Studio. 

Em caso de ter mais de uma Equipe/Academia/Studio ganhadora, o prêmio será dividido 
entre as equipes ganhadoras.  



PUBLICIDADE E USO DO ESPAÇO 

É proibido a instalação de faixas, banners, infláveis, tendas ou quaisquer outros 
materiais (publicitário ou não) que ocupe espaço dentro ou fora do cercado da arena 
nos dias do evento Brasil Kangoo Run.  

A empresa organizadora do evento, por deter os alvarás e autorizações de todo uso da 
arena do evento (dentro e fora da área cercada) tem o direito de cobrar uma taxa de 
publicidade por níveis de visibilidade e espaço à ser permitido, sendo: 

 R$ 350 (Banner até 1m²) 

 R$ 500 (Faixa até 3m²) 

 R$ 1.000 (Inflável até 2m) 

 R$ 1.500 (Tenda até 9m²)  

 

DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS  

Por questões de ética comercial, é proibido a divulgação e comercialização de 
produtos na loja física, auditório do KangooDay, espaço do Resta1, Atracadouro da 
Barra Sul e seus arredores, durante os dias do evento Brasil Kangoo Run. 

 

ESTRUTURA 

Organização diferenciada para garantir conforto, comodidade e segurança durante o 
evento: 

 Aquecimento/alongamento com profissionais de educação física antes da largada; 
 Hidratação na chegada da corrida (Água, Suco, Frutas); 
 Medalha de finisher. 

 

GUARDA VOLUME 

O guarda volumes é um serviço de cortesia facultativo da prova e de uso não obrigatório 
por parte do atleta. Estará disponível o local para os participantes deixarem e retirarem 
os pertences.  

As bagagens serão devidamente identificada com o número do peito do corredor, mas 
não terá segurança individual dos volumes. Para guardar relógios, smartphones e 
demais pertences de valor, orientamos deixar dentro da Bag do seu Kangoo Jumps e 
lacrar com seu cadeado particular. Não nos responsabilizamos pelos mesmos. 

O guarda volumes funcionará apenas no sábado e domingo até o término do evento. 
Após esse horário, quem não retirou os pertences, poderão retirar apenas na loja física 
da Kangoo Jumps no dia 24/11 das 11hs às 16hs. 

 

RESTA 1 



O Resta 1 acontecerá domingo dia 24/11 no atracadouro Barra Sul, dando início com 
credenciamento às 9:00hs. Ao término do credenciamento, daremos início à competição 
comandado pela Professora Nilcéa da Nill Kangoo Dance de Brasília - DF e professores 
presentes, que irão se revezar ministrando coreografias no palco para 
acompanhamento das alunas. 

 

A competição será composta por alunos(as) de ambos os sexos, adultos, regularmente 
inscrito na corrida e apresentando um documento original de identificação com foto.  

 

À partir do início da competição, não será permitido a inscrição de novos participantes. 

 

Competição exclusivamente para alunos(as), não poderão participar da competição: 
professores(as) e/ou estudantes/estagiários de educação física. 

 

Os atletas deverão se manter exclusivamente na área da prova e respeitar as 
orientações dos staffs e coordenadores de prova. 

 

Não será permitido parar, se hidratar, comer, sair da área de prova, obter auxílio de 
terceiros enquanto estiver competindo ou usar de outros meios auxiliares para alcançar 
qualquer tipo de vantagem. 

 

É obrigação do competidor não colocar a sua segurança e dos demais atletas em risco. 
A organização não se responsabiliza por quebra ou manutenção dos Kangoo Jumps, 
caso quebre o equipamento, está automaticamente desclassificado. 

 

O competidor poderá ter sua inscrição cancelada em decorrência de atitudes e 
comportamentos antidesportivos, desobedecer os coordenadores ou se utilizado de má 
fé. Fica à cargo da organização cancelar, punir ou não entregar a premiação para tal 
competidor. 

O atleta é responsável por competir dentro do seu limite físico, e se necessário 
atendimento médico de emergência, será efetuado por conta própria do participante. 

A premiação será apenas para o primeiro colocado, sendo: 01 Kangoo Jumps XR3 + 
Troféu de participação. 

Só ganhará o prêmio, o competidor que participou da corrida no dia anterior e tiver seu 
tempo registrado na prova. Em caso de desclassificação, o competidor que ficar em 
segundo lugar ganhará o prêmio e assim sucessivamente. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

01. Só poderão ser inscritos atletas com idade mínima de 14 anos completados até o 
dia da prova, na prova de 1,5 Km. Na prova de 3 Km e 6 Km somente atletas com 
idade mínima de 16 anos. As mesmas deverão ser acompanhadas pelos pais ou 
responsáveis legais.  



 
02. Será concedido desconto de 50% no valor da inscrição, apenas para atletas acima 
de 60 anos comprovados que fizerem suas inscrições à partir de (01/09), baseado no 
valor do lote vigente. Os atletas estão sujeitos à disponibilidade de vaga por categoria 
na data de inscrição. 
 
03. Terão direito à premiação dos troféus, bem como aos sorteios de brindes, os 
atletas que estiverem presentes no local da cerimônia de premiação, os atletas que 
não estiverem presentes na hora da premiação perderão o direito ao recebimento do 
troféu e sorteios. 
 
04. Para efeito de classificação, somente será considerada a apuração final dos 
resultados emitida através de processamento de dados oficiais do evento na semana 
subsequente ao evento, onde em caso de desclassificação, será solicitado a 
devolução do prêmio e/ou troféu da atleta ou equipe que descumpriu alguma regra do 
regulamento. 
 
05. O percurso será realizado somente em meia-pista. Por segurança, orientamos 
as(os) atletas não usarem a ciclo-faixa para fazer o percurso, já que por lei não é 
permitido o fechamento da mesma, corre o risco de acidentem com bicicletas, 
patinetes e outros meios de locomoção que utilizam essa ciclo-faixa.  
 
06. Haverá postos de água distribuídas próximas aos pontos de retorno do percurso. 
 
07. Todos os atletas deverão concluir o percurso da corrida no tempo máximo de 
1:00hs (uma hora), expirado tal prazo será desativado o esquema de segurança, 
infraestrutura e atendimento médico, sobretudo, isentando a organização de quaisquer 
riscos e acidentes. 
 
08. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida por atleta ou treinadores, 
como forçar ou impedir ultrapassagem; será passível de desclassificação. 
 
09. As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a 
direção da prova. Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão 
organizadora. Haverá controle de passagem de atletas no percurso e chegada. 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, “identificada no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, 
DECLARO para os devidos fins de direito que li, conheço, aceito e me submeto 
integralmente a todos os termos do regulamento: 

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 1,5 Km, 3 Km ou 6 Km 
e estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta prova e estou 
ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar 
atividades físicas. 

2. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 
consequências pela participação nos eventos. Em caso de necessidade de apoio 
médico, será encaminhada à rede pública de saúde. Isento a bc jump comércio e 
serviços esportivos ltda, organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e 
qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, invalidez 



ou morte que porventura venha a sofrer, advindos da participação dos eventos: Kangoo 
Summit do dia 22/11, Corrida do dia 23/11 e Resta 1 do dia 24/11. 

3. A organização reserva-se no direito de cancelar o evento, sem aviso prévio e sem 
quaisquer ônus para organização, tendo o evento iniciado ou não, por questões de 
segurança pública, vandalismo, terrorismo, evacuação da área, intempéries do tempo, 
catástrofes, determinação de órgãos superiores e/ou motivos de força maior. Sendo 
cancelado, por quaisquer que sejam os motivos, não haverá designação de nova data 
para realização da corrida, não gerando quaisquer responsabilidade para a empresa 
organizadora. Nesses casos, a organização entregará o kit aos atletas devidamente 
inscritos, sem a devolução do valor pago pela inscrição e sem restituição de despesas 
de viagens, hospedagens, alimentação dos atletas e/ou quaisquer outras despesas. 

4. 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, 
nenhum material publicitário; 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. 

5. Estou ciente que não poderei participar em nome de outra pessoa, assumindo o risco 
de ser desclassificada, não receber prêmios. Também de possível desclassificação que 
posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito 
de reclamação sobre tais aspectos da prova. 

6. 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 Bc Jump Comércio e Serviços Esportivos Ltda, 
organizadores, mídia e patrocinadores. 

7. 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 nesses eventos. 


