
REGULAMENTO CORRIDA VIRTUAL 

Organização 

A 2ª CORRIDA DO ESTUDANTE (VIRTUAL), tem por objetivo estimular a prática esportiva 

unindo os Estudantes e servidores do IF Goiano e UEG, Campus Posse, independentemente do 

ambiente e com caráter competitivo.  

A prova  

A 2ª CORRIDA DO ESTUDANTE (VIRTUAL) terá apenas uma modalidade de participação, 

sendo esta de 3 km, podendo ser realizada entre os dias 10 e 13/08/2020 com largada NA SUA 

CASA, ou de onde você estiver. 

Programação:  

•   Data da largada: 10 de agosto de 2020;   

•   Horário de largada (Livre escolha)  

•   Período da prova: uma vez dada a largada, realizar a corrida de forma contínua, sem interrupções, 

até atingir a distância de 3 km. Não serão considerados resultados fracionados. 

•   Local: Na sua casa, rua etc.   

•   Tipo de percurso: da forma que for possível dentro da sua casa (corrida estacionária), na rua, você 

pode escolher. Será aceito também corrida em esteiras. 

•   Hidratação: convoque sua família para servir aquela água gelada pelo menos duas vezes durante a 

prova;  

•   Medição do tempo: você precisa realizar o percurso de 3KM utilizando relógio GPS, aplicativos 

de corrida ou esteiras e publicar seu resultado até às 22:00 (horário de Brasília) do dia 13 de agosto, 

sob pena do seu resultado não ser publicado em nossas edições;  

  

Pré-requisito 

Possuir idade mínima de 15 anos completos até 31/12/2020. 

 

Inscrições  

Local: Site IF Goiano – Campus Posse, pelo link do evento “1º Semana do Estudante”. 

Período de inscrição: 08/08 a 10/08/2020. 

Público-alvo: Estudantes e servidores do IF goiano e UEG – campus Posse.   

 

Procedimentos para inscrição 



O participante deverá acessar o site informado acima e preencher os dados solicitados para validação 

da inscrição no evento 1º Semana do Estudante e em seguida marcar a atividade “2º corrida do 

estudante (Virtual)”.  

Os dados para o preenchimento deverão ser fornecidos corretamente, se atentando para os dados 

obrigatórios. 

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

A confirmação de sua inscrição será por e-mail. 

 

Envio e validação dos resultados  

O participante é responsável por enviar seu resultado (foto do aplicativo utilizado com a descrição da 

distância percorrida e o tempo gasto) até às 22:00 (horário de Brasília) do dia 13/09/2020 para o e-

mail ensino.posse@ifgoiano.edu.br. 

Os resultados serão validados pela comissão de organização da prova após o recebimento, conforme 

as REGRAS GERAIS desta ação. 

Caso o participante não envie o seu tempo até a data e horário estipulados, o mesmo não entrará no 

ranking de classificação. 

 

REGRAS GERAIS 

A prova possui caráter competitivo e irá disponibilizar um ranking de classificação que irá levar em 

conta o tempo enviado pelo próprio participante, comprovado por foto com o tempo realizado. 

A premiação será simbólica, por meio de certificado de participação com a descrição da classificação 

do primeiro, segundo e terceiro colocado. 

No ato da inscrição no evento 1º SEMANA DO ESTUDANTE, ao optar pela atividade “2º Corrida 

do Estudante (Virtual)”, o participante concorda com este regulamento aceitando todos os termos do 

mesmo e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o "TERMO 

DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste regulamento.  

Ao participar desta corrida virtual o competidor cede todos os direitos de utilização de sua imagem e 

dos seus dados pessoais, renunciando ao recebimento de qualquer valor, quantia ou indenização ou 

renda que vier a ser auferida pelo IF goiano Posse e suas empresas coligadas com direitos a televisão 

ou qualquer outro tipo de transmissão. 

Os inscritos/ participantes disponibilizam seus dados para o IF goiano Posse e autorizam os 

ORGANIZADORES, para que a qualquer tempo enviem em seus nomes, nos endereço eletrônicos 

ou físicos (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de 

correspondência, tendo ciência que estão, neste ato, fornecendo consentimento expresso, nos termos 

do inciso I, artigo 7º da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), para utilização dos seus dados. 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição e 

pelos seus resultados. Caso haja fraude comprovada, o participante será desclassificado da prova. 
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Por se tratar de uma corrida virtual, a organizadora não irá disponibilizar qualquer estrutura para os 

participantes, bem como para qualquer tipo de emergência, não haverá serviço de ambulância ou 

atendimento médico. 

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

e gozando de boa saúde. O participante, isenta de toda e qualquer responsabilidade, por si e por seus 

herdeiros, os Organizadores, Patrocinadores e/ou Apoiadores da prova, de quaisquer 

responsabilidades que possam existir. 

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

Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será passível 

de   desclassificação.   

Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a Organização do evento através 

do ensino.posse@ifgoiano.edu.br. 

A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar 

este regulamento, total ou parcialmente. 

  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, “identificada no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades e gozando 

de boa saúde para participação da prova, DECLARO para os devidos fins de direito que:  

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida virtual para ser realizada na rua, estacionária ou 

na esteira com distância única de 3km.  

2. 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. 

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

consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e 

morte), isentando o IF Goiano Posse, e seus organizadores, colaboradores e patrocinadores 

DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais 

ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

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

PROVA.  

5. Estou ciente das penalidades e 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.  

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 nesta PROVA. 
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