
                                                    CORRIDA VIRTUAL MARIANA TRAIL RUN 

                                                                           REGULAMENTO 

1. A corrida virtual Mariana Trail Run é um projeto inovador apoiado pela Fundação Renova  - 

Edital doce , idealizado e organizado pela Feamma ; Federação das associações 

comunitárias de Mariana – Minas Gerais , MG, e tem como objetivo principal fomentar, 

estimular e resgatar valores devido ao episódio do desastre ocorrido no rompimento da 

barragem da Samarco no ano de 2015 atingindo diversas famílias , através da prática 

esportiva para todas as pessoas do Brasil e do exterior que interessar , este evento é de 

carácter participativo podendo qualquer pessoa de todos os sexos com idade mínima de 

18 e máxima de 100 anos e aptos a praticar esportes. 

 

2. A corrida Mariana Trail Run adaptada ao  novo cenário atual oferece diversas distâncias 

afim de atender o maior alvo desse segmento no intuito de facilitar a participação dos 

atletas  nessa fase de pandemia do coronavírus . As distâncias e provas selecionadas e 

estudadas periodicamente pelos profissionais da área da saúde e esportiva são as 

seguintes : 5km , 10km , 21km. 

 

3. Para se inscrever no evento Mariana Trail Run , o interessado deverá acessar o site : 

www.sportclick.com.br  link da corrida , ler atentamente o regulamento , concordar com 

todas as normas e regras descritas relativas a esta corrida e efetuar o pagamento da taxa 

de 47,00 ( quarenta e sete reais) nos meios fornecidos pela plataforma de inscrições , o 

participante depois de inscrito poderá ao seu critério escolher o dia e a hora para realizar 

sua prova de acordo com a distância escolhida no ato da inscrição.  

 

4. Este projeto terá duração do dia 10 de setembro de 2021 ao dia 10 de outubro de 2021 e 

os percursos poderão ser exclusivamente definidos e de responsabilidade do próprio 

corredor a partir do ato de sua inscrição e dentro do prazo informado  acima assumindo o 

compromisso de enviar via email : contato@sportclick.com.br  o resultado da referida 

distância escolhida no site , caso seja  por por meio de  GPS anexar o arquivo e por meio 

manual enviar a foto do tempo percorrido através de uma fotografia . 

 

5. Ao participar da corrida virtual “Mariana Trail Run” o atleta disponibiliza seus dados e 

autoriza a organização ou empresas coligadas para uso de publicação ou qualquer tipo de 

correspondência  tendo ciência nos termos do INCISO I , artigo 7* da  LGPD para utilização 

de seus dados, também cede todos os direitos de utilização de sua imagem e dos seus 

dados pessoais para divulgar aos órgãos de mídia em geral caso seja necessário e ainda 

concorda com o regulamento deste evento e no sistema on line apresentado e aceita os 

termos do mesmo e assume a responsabilidade de sua participação nesse evento. 

 

6. Todo participante que efetuar a sua inscrição terá direito ao kit atleta contendo ( uma 

medalha alusiva, uma camisa alusiva, uma máscara , uma sacochila e uma viseira )que será 

enviado no endereço informado no ato da inscrição no prazo de 15 a 30 dias após a 

conclusão do resultado de classificação , ao receber o kit  é obrigatoriamente a conferência 

dos itens no momento da recepção no endereço fornecido , é expressamente importante 

http://www.sportclick.com.br/
mailto:contato@sportclick.com.br


fornecer um endereço correto e válido , pois a organização não se responsabiliza por 

dados e endereços incompletos . 

 

7. Os atletas participantes que por quaisquer motivos não sincronizarem suas informações 

com a  plataforma do evento  ou não participarem da prova no período pré estabelecido e 

de ciência no ato da sua inscrição no evento, não terão seus resultados computados 

(divulgados), além de não receberem a medalha virtual de participação e o certificado 

virtual de conclusão, por esse motivo sugerimos que cada atleta registre e envie o 

endereço correto para publicação de seus resultados. 

 

8. Não haverá entrega de kit presencialmente, caso o participante não possui endereço 

próprio ele poderá indicar de amigo, vizinho ou de clube ou entidade que possa retirar 

após o envio. Não haverá devolução de valores da taxa de inscrições . 

 

9. Por se tratar de uma corrida virtual, a organização não se responsabiliza por qualquer 

perda material ou prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer decorrentes ou 

durante a sua participação no referido evento,  a organização não se responsabiliza por 

qualquer acidente doméstico que porventura o atleta possa sofrer durante a realização do 

evento; 

 

10. TERMO DE RESPONSABILIDADE  :  Declaro para os devidos fins , organizadores órgãos 

públicos etc, que participo da corrida “Mariana Trail Run” por livre espontânea vontade 

isentando os responsáveis de qualquer situação que venha ocorrer durante minha corrida, 

e declaro esta treinado apropriadamente para o desafio e com as minhas condições de 

saúde em dia e responsabilizo por todos os custos e despesas provenientes durante a 

prova que  porventura vier acontecer  . 

 

11. INSCREVA SE , IDEALIZE SEU TRAJETO , PRATIQUE SUA ATIVIDADE FÍSICA E PUBLIQUE 

SEU ÊXITO, VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO COM O FUNDO SOCIAL DAS  ENTIDADES 

CARENTES DA CIDADE E APOIANDO  O PROJETO DA COMPRA DA  PRÓTESE PARA O                             

(CLAUDIANO FERREIRA) BOA SORTE Á TODOS  

 

12.  Fale conosco (11) 97486-8401 email contato@sportclick.com,br 

 

 


