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Regulamento da Corrida e Caminhada Parque Areal 

  

A PROVA 

A Corrida e Caminhada Parque Areal é um evento esportivo em 
comemoração ao Aniversário da Região Administrativa de Arniqueira, sua 
segunda edição será realizada no mês de Outubro 2021, em qualquer 
condição climática, e reger-se-á por este Regulamento: 

DATA DO EVENTO 

A corrida será realizada no dia 03 de outubro de 2021, e a largada 
acontecerá as 8:00 horas. 

DISTÂNCIA 

O percurso terá a distância de 2,5 km. 

O atleta poderá escolher caminhar ou correr. 

INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser realizada no período de 28 de setembro à 1º de 
outubro 2021, ou enquanto houver vagas disponíveis, no site 
(www.arniqueira.df.gov.br); 

Serão disponibilizadas 250 inscrições; 

A inscrição será realizada mediante a doação de um brinquedo. 

A confirmação da inscrição se dará mediante a entrega do brinquedo, e 
assinatura da inscrição impressa, no dia da corrida; 

Os brinquedos arrecadados serão doados para a comunidade em situação 
de vulnerabilidade da região; 

Ao efetuar a inscrição, o atleta assume total responsabilidade pelas 
informações fornecidas, declara que está apto a praticar a atividade física 
proposta e isenta os organizadores e terceiros de qualquer 
responsabilidade decorrente, e aceita totalmente as regras do evento. 

O organizador não será responsável por qualquer ônus provenientes da 
sua participação no evento, sendo única e exclusiva do atleta. 
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A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer 
atleta ser substituído. 

 A COMPROVAÇÃO 

Seja um colaborador e incentivador da cidade e da comunidade através do 
esporte, assim que realizar a prova com a camiseta do evento, divulgue, 
por meio das redes sociais da Administração de Arniqueira; 

Publique na sua rede social uma foto correndo no evento, e marque nas 
redes sociais da Administração Regional de Arniqueira; 

Envie o nome e uma foto pessoal com a camiseta do evento para o nosso 
whatsapp no número (61) 994513147; O inscrito autoriza a Administração, 
sem ônus, a publicá-la na sua rede social. 

KIT ATLETA 

Ao inscrito será entregue gratuitamente uma unidade do kit atleta. Não 
haverá a opção de escolha de tamanho da camiseta; 

A Administração de Arniqueira terá no local de largada uma tenda para 
atender os participantes, onde será entregue o kit e o número de peito no 
dia da corrida e caminhada, meia hora antes da largada. 

É necessário apresentar um documento oficial com foto para retirar o kit. 

Não serão entregues kits após o início da corrida. 

RECOMENDAÇÕES 

Devido às restrições impostas, solicitamos que todos sigam os protocolos 
de segurança divulgados pelo Governo do Distrito Federal, para o controle 
da pandemia provocada pelo covid-19, dentre elas destacamos: 

Utilizar máscara de proteção; 

Manter distância de outras pessoas; 

Evitar aglomerações; 

Faça a atividade física compatível com seu condicionamento; 

Leve sua garrafa de água individual e mantenha-se hidratado. 

RECOMENDAÇÕES 

Devido às restrições impostas, solicitamos que todos sigam os protocolos 
de segurança divulgados pelo Governo do Distrito Federal, para o controle 
da pandemia provocada pelo covid-19, dentre elas destacamos: 
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Utilizar máscara de proteção; 

Manter distância de outras pessoas; 

Evitar aglomerações; 

Faça a atividade física compatível com seu condicionamento; 

Leve sua garrafa de água individual e mantenha-se hidratado. 

CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS E SERVIÇOS DE APOIO 

Todos(as) os(as) atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação 
médica para realização da corrida, sendo conhecedores de seu estado de 
saúde e de sua aptidão física para participar da corrida. A organização não 
se responsabilizará pela saúde física dos atletas. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A segurança da corrida receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
sinalização para a orientação dos atletas. 

Para maiores informações: entre em contato com a organização por meio 
de whatspp no número (61) 994513147; 

O evento será transmitido por meio das redes sociais da Administração 
Regional de Arniqueira. 

  

Termo de Responsabilidade 

  

Eu, “identificado no cadastramento da  inscrição”, no perfeito uso de 
minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 

Estou ciente de que se trata de uma corrida ou caminhada com distância 
de 2,5Km. 

Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida 
ou caminhada, e estou ciente que não existe nenhuma recomendação 
médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

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 a Administração Regional de 
Arniqueira, seus organizadores e colaboradores de toda e qualquer 
responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta prova. 



 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE GOVERNO 
SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA 

 

 

 

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

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, promocional ou 
político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e, 
também, de qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança 
do evento, dos atletas e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado 
pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 

Em caso de participação neste evento, representando equipes de atletas 
ou prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter 
pleno conhecimento, e que aceito o regulamento da corrida ou caminhada, 
bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas as mesmas, e 
que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes 
montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do 
evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, 
podendo ser retirado da corrida ou caminhada e do local do evento em 
qualquer tempo. 

Estou ciente e excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da 
corrida. 

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 Administração Regional 
de Arniqueira, organizadores, mídia e patrocinadores. 

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 corrida 

Isto posto, solicitamos ainda, contar com o apoio da  ASCOM 
no evento da 2º Corrida e Caminhada Parque Areal e Competição/Aulão de 
cross training. 

 

 


