
Regulamento – 1° Corrida Virtual Santos 

Dumont 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 A 1ª Corrida Virtual Santos Dumont será realizada entre os dias 23 de Outubro e o dia 08 de 

novembro, com duração de 15 dias, no formato "Corrida Virtual". Os participantes poderão correr 

em local e horário de sua preferência, respeitando sempre as opções de data. 

1.2 Poderão participar da 1ª Corrida Virtual Santos Dumont os atletas regularmente inscritos de 

acordo com este regulamento. 

1.3 A corrida deverá ser realizada na distância de 5km. 

1.4 Os atletas deverão correr a quilometragem, dentro do prazo determinado para realização da 

corrida e comprovar sua participação por meio de aplicativo de corrida; relógio GPS; ou foto de 

painel de esteira contendo tempo e distância da prova escolhida. 

1.5 Para enviar a comprovação do resultado, o atleta deve obrigatoriamente acessar seu cadastro no 

site www.irunning.com.br e seguir os passos para envio do tempo. 

1.6 Para ser aceito, o comprovante da corrida deverá ser enviado até a data em que se encerra o 

prazo de realização da corrida virtual (08/11/2020 às 23:59). 

1.7 Todo comprovante passará por análise e, caso apresente qualquer irregularidade em seu teor, 

esteja ilegível ou corrompido de forma que possa gerar dúvida quanto à sua integridade, não 

corresponda à distância escolhida ou mesmo se a atividade for realizada fora do prazo estabelecido, 

o resultado não será aceito e o atleta não terá seu tempo registrado no ranking, sem penalizações em 

relação ao recebimento de seu kit de participação. 

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

inscrição e resultado final do tempo. Caso haja fraude comprovada, o participante será 

desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental, bem 

como não haverá reembolso do valor pago na inscrição. 

1.9 Ao participar deste evento, o atleta inscrito cede todos os direitos de utilização de sua imagem 

para a I Running, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com 

direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão. 

1.10 Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus patrocinadores, 

apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios 

utilizados pelos participantes no evento que venham a ser danificados ou extraviados, durante a 

realização da corrida, independentemente do motivo. 

1.11 Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a todos os 

participantes. 

1.12 É de obrigação exclusiva do atleta preencher corretamente e entregar/enviar à organização a 

ficha de inscrição na prova, a qual será realizada online. 
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1.13 O atleta assume que participará deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de 

qualquer responsabilidade os organizadores, realizadores e patrocinadores, em seu nome e de seus 

sucessores. 

1.14 Ao participar deste evento, o atleta inscrito assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos; aceita totalmente os termos deste regulamento; assume as despesas pessoais de 

transporte, hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras necessárias ou provenientes da sua 

participação antes, durante e após o evento. 

1.15 Ao se inscrever no evento, o participante o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo 

possibilidade de transferência desta inscrição para outro participante. 

1.16 A idade mínima para participação deste evento é de 18 (dezoito) anos para a modalidade de 

corrida 5 km. A desobediência desta recomendação excluirá a I Running de qualquer 

responsabilidade sobre os inscritos. 

1.17 O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética e que 

treinou adequadamente para o evento. 

1.18 Será utilizado para o ranqueamento o critério de melhor tempo obtido para a quilometragem 

estipulada, com os resultados disponibilizados no site www.irunning.com.br em até 14 dias após a 

realização da prova. Fará parte da classificação geral da corrida todo participante da etapa 

regularmente inscrito na prova. 

 

2. TROCA E DEVOLUÇÕES 

2.1 Sem reembolso ou devoluções nas corridas virtuais. 

2.2 Caso o atleta não forneça um endereço válido próprio para o envio do kit, o mesmo precisará 

efetuar o pagamento referente a um novo frete (pagamento disponível apenas via 

transferência/depósito bancário), o valor a ser pago será de acordo com o valor informadono próprio 

site dos Correios, esta nova postagem do kit será realizada somente após a comprovação do 

pagamento. 

2.3 Caso identificado defeito técnico ou de fabricação, o prazo para solicitação de troca/devolução 

são de até 7 (sete) dias corridos, contando da data do recebimento do produto. Após esse período, o 

Cliente perderá o direito. 

2.4 Caso o produto a ser trocado não esteja mais disponível, a troca será realizada por outro produto 

disponível no site, do mesmo valor do produto adquirido.  

2.5 Caso o Cliente se arrependa de uma compra efetuada, poderá exercer seu direito ao manifestar 

seu interesse encaminhando o pedido de cancelamento no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar 

do recebimento do produto. 

2.6 O pedido de desistência passará por uma avaliação para verificar se houve utilização do produto 

ou sua destruição, ainda que parcial. Nestes casos, a devolução não será possível. 

2.7 Os produtos deverão ser enviados em suas embalagens originais com todos os manuais e 

acessórios. 
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3. CLASSIFICAÇÃO E RANKING 

3.1 A classificação de cada etapa será divulgada em até 14 dias após o prazo final de envio das 

informações da corrida através do site I Running, página Resultados. 

3.2 As informações para classificação só serão aceitas através do preenchimento do formulário no 

site www.irunning.com.br, página Resultados. 

3.3 Para efeito de comprovação da atividade, será necessário o envio das seguintes informações: 

data da corrida, distância percorrida, tempo total da atividade e o desenho/mapa do caminho 

percorrido (gps), será necessário o envio/print da tela da atividade para comprovação das 

informações, o envio é exclusivamente através do formulário presente na página Resultados no site 

www.irunning.com.br. 

3.4 O cliente poderá utilizar qualquer aplicativo de corrida para registro e comprovação da 

atividade. 

3.5 O Ranking será montado de acordo com o menor tempo para o trajeto percorrido pelo cliente, 

desde que atendidas as exigências deste regulamento. 

 

4. ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão encerradas no dia 08/11/2020. 

 

5. SOBRE ALTERAÇÕES GERAIS EM INSCRIÇÕES 

A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar os valores e 

aumentar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica 

e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

 

6. KITS DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 Os kits serão encaminhados em até 30 dias após o final da competição e o resultado ser 

confirmado na plataforma, para o endereço informado pelo atleta no momento da inscrição. 

6.2 Serão disponibilizadas as seguintes opções de Kits de participação: 

6.2.1 KIT SIMPLES 

-Valor único de R$ 65,00 Medalha finisher 

6.2.2 KIT TRADICIONAL  

- Valor único de R$ 85,00 Camiseta e Medalha finisher 

6.3 O atleta pode optar por somente participar da Corrida Virtual (sem o direito de receber o kit de 

participação Camiseta e/ou Medalha)e fazer a sua Doação para ajudar ao Instituto Fraternidade 

Amigos Irmãos da Caridade (FAIC), sendo que neste caso o valor mínimo da inscrição será de R$ 
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25,00. O atleta que desejar fazer doação de maior monta poderá escolher o valor a ser doado no 

momento de sua inscrição. 

6.4 O lucro do evento será doado a para a Instituição Fraternidade Amigos Irmãos da Caridade 

(FAIC-AM).  Uma associação de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social sem 

fins lucrativos, que há 16 anos realiza seus trabalhos buscando transformar a realidade social dos 

idosos. Para esse cálculo, do valor da inscrição será debitado pela empresa os custos referentes a 

confecção da camisa, medalha e da plataforma digital, além das taxas inerentes a Pag Seguros e 

envio dos kits. (https://arquidiocesedemanaus.org.br/laicato/faic/). 

7. CONFERÊNCIA DO KIT 

7.1 É obrigatória a conferência de todos os itens que compõe o kit, no momento do recebimento. 

Em caso de item faltante, deverá ser informado de imediato à organização através do e-mail 

contato@togoal.com.br. 

7.2 Não serão aceitas reclamações ou alegações de itens faltantes após o recebimento do kit.  

 

8. ALTERAÇÃO DO TAMANHO DA CAMISETA 

Não é permitida a alteração do tamanho da camiseta. A camiseta enviada no kit será do tamanho 

escolhido pelo atleta no momento da inscrição. A organização não efetuará a troca da camiseta, em 

nenhuma situação, nem mesmo após recebimento do kit. 

9. POLÍTICA DE USO 

Os Termos de Uso são um contrato entre o atleta inscrito e a I Running e descreve os seus direitos e 

deveres ao acessar e fazer uso dos serviços disponibilizados no site. Você deverá ler este contrato 

com atenção porque todas as disposições são aplicáveis a todos os atletas inscritos. 

9.1 DEFINIÇÕES 

9.1.1 Usuário – são os atletas que acessam o portal por meio de Login (e-mail) e senha, que 

contratam os serviços da I Running para utilizar os serviços de inscrições online. 

9.1.2 Evento – designam as atividades esportivas, culturais ou recreativas, tais como corrida, 

caminhada. 

9.1.3 I Running – nome fantasia da empresa titular, detentoras da tecnologia de venda de inscrições 

em eventos online e e-commerce de produtos. 

9.1.4 Organizadores – são os prestadores de serviço responsáveis diretamente pela organização das 

atividades esportivas, culturais recreativas. 

9.2 SERVIÇOS 

Serviços para os atletas – O website disponibiliza aos atletas um conjunto de informações sobre 

eventos e a respectiva venda de inscrições online, e o envio dos kits para os atletas. 
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9.3 POLÍTICA ACEITÁVEL DE USO 

Compromisso usuário – Como condição de uso do website, você se compromete a não utilizar os 

serviços com propósitos ilegais ou proibidos por estes termos, não sendo permitido ao usuário: (i) 

utilizar os serviços de qualquer forma que viole a legislação aplicável, incluindo atividades ilícitas, 

tais como pirataria, violação dos direitos de autor (copyright), pornografia infantil, jogos de azar ou 

outras leis de propriedade intelectual; (ii) realizar ameaça, perseguição, difamação, defraudação, 

degradação, vitimização ou intimidação de um indivíduo por qualquer motivo; (iii) utilizar os 

serviços de qualquer forma que possa prejudicá-lo ou impedir a utilização dos mesmos por 

terceiros; (iv) utilizar os serviços para tentar obter acesso não autorizado a qualquer outro serviço, 

dados, conta ou rede por qualquer meio. 

  

9.4 PRIVACIDADE 

Informações pessoais – A I Running coleta informações durante o processo de registro e/ou 

inscrição para a gestão do site, administração, prestação, ampliação e melhoria dos serviços 

prestados. O Portal I Running solicita explicitamente informações que o identifiquem pessoalmente. 

Confira mais detalhes no item Política de Privacidade. 

  

9.5. PAGAMENTOS 

9.5.1 Informações gerais – Todas as solicitações de pagamentos serão realizadas no ambiente do 

Portal PagSeguro UOL. A I Running não encaminha boletos aos usuários, tampouco tem acesso aos 

dados de cartão destes. 

9.5.2 Boleto Bancário – O boleto bancário emitido pelo PagSeguro é um título não registrado, ou 

seja, não existe qualquer compromisso de pagamento, portanto, se o título não for pago, a inscrição 

será cancelada automaticamente. O boleto bancário pode ser pago pela Internet, em qualquer 

agência bancária ou casas lotéricas habilitadas. A inscrição será cancelada quando constatado a falta 

de pagamento do boleto.  

9.5.3 Cartões de crédito – As operações com cartão de crédito são efetuadas diretamente pelo site da 

operadora, dessa forma não temos acesso a quaisquer dados do cartão. Quando a transação do 

cartão não é autorizada, seu pedido é cancelado automaticamente.  

9.5.4 Transferência Bancária – As transferências bancárias devem ser feitas em até 03 dias úteis 

após o momento da inscrição em nosso Portal. A inscrição através de transferência bancária é feita 

de maneira manual. Dessa forma, precisamos da cópia do comprovante de pagamento para que 

possamos lançar no sistema e ocorrer a aprovação de seu pedido. 

  

9.6 CADASTRO  

Login e senha – O próprio usuário definirá seu login (e-mail) e a senha pessoal. No caso de perda 

ou alteração é possível resgatar a senha em link específico do próprio sistema. 

 



9.7 FORO 

O presente “Termos de uso” é regido pela lei brasileira. As partes (site www.irunning.com.br e 

usuário) se submetem ao foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, 

para dirimir eventuais litígios oriundos do presente. 

 

10 POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Temos um compromisso com a sua segurança e privacidade. Portanto, ao fazer uso de nossos 

serviços é importante que saiba, através da presente política, a forma com que lidamos com seus 

dados pessoais e as medidas tomadas para protegê-los. 

10.1 CONSENTIMENTO DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

No site www.irunning.com.br encontra-se disponível um link específico para que o atleta possa 

manifestar sua concordância com esta Política de Privacidade, antes de serem prestadas quaisquer 

informações de natureza pessoal. 

10.2 DADOS PESSOAIS E SEU USO 

10.2.1 Serão solicitados dados de contato (nome, e-mail, nacionalidade, número de telefone, 

endereço, data de nascimento, CPF), dados financeiros, se for o caso, além de outras informações 

relevantes ao seu perfil (por exemplo, hábitos de lazer e práticas esportivas), visto que estes dados 

nos permitem oferecer um conteúdo que acreditamos ser do seu interesse. 

10.2.2 Utilizamos os dados pessoais de nossos Clientes com o propósito de: 

a) Viabilizar a gestão de relacionamento com o Cliente, mantendo registro de compras, solicitações, 

protocolos de atendimento, informações de pagamento, entre outros. 

b) Facilitar compras futuras a partir de um sistema de identificação pessoal, evitando a realização de 

novo cadastro. 

c) Adaptar os nossos produtos e serviços de acordo com as expectativas e preferências do Cliente. 

d) Enviar ao Cliente newsletters, promoções, materiais de marketing e informações de assuntos 

relacionados com aos serviços prestados pela www.irunning.com.br ou por seus parceiros, desde 

que previamente autorizado. 

e) Personalizar visitas ao site a partir de informações relevantes ao perfil do Cliente, melhorando as 

condições de navegação no site. 

f) Promover pesquisas de opinião e satisfação.  

10.3 ACESSO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

O Cliente poderá ter acesso ao seu cadastro pessoal, por meio de login e senha. O próprio usuário 

poderá realizar alterações e atualizações de seus dados cadastrais. 

10.4 ÂMBITO 
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Esta política de privacidade aplica-se a todos os serviços prestados pela I Running e a todo e 

qualquer processamento de dados implementado via plataforma www.irunning.com.br, incluindo 

hotsites e sites vinculados a esta plataforma. 

10.5 SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

10.5.1 O www.irunning.com.br adota diferentes medidas para proteger os dados pessoais de Cliente 

contra ações não autorizadas, divulgação ou subtração indevida de dados pessoais recolhidos. São 

medidas de segurança adotadas pelo www.irunning.com.br, entre outras: 

a) Certificado de segurança SSL da Comodo: Essa tecnologia impede que o trânsito de informações 

seja acessado por terceiros. Está certificação garante que os dados pessoais tais como, nome, 

endereço de entrega, dados de cartão de crédito e histórico de pedidos, jamais sejam divulgados. 

b) Restrição de acesso às informações pessoais por parte de empregados e contratados, estando 

estes sujeitos a rigorosas obrigações contratuais de confidencialidade, podendo ser processados e 

dispensados se deixarem de cumprir tais obrigações. 

5.2 Para a segurança dos Clientes os nossos e-mails sempre têm link direto para páginas de cada 

prova e nunca trazem arquivos executáveis (extensão exe, com, scr, bat).  

10.6. E-MAIL DE OFERTAS E SERVIÇOS, SMS e MALA DIRETA  

10.6.1 O www.irunning.com.br respeita a sua privacidade e só envia e-mail, SMS e/ou mala direta 

para Clientes que autorizaram este serviço, observando as boas práticas de e-mail marketing e as 

regulamentações específicas.  

10.6.2 No momento de cadastramento, o Cliente poderá escolher se deseja ou não receber e-mail, 

SMS ou mala direta com informações, serviços e promoções. 

10.6.3 O serviço de envio de e-mails, SMS e/ou mala direta será prestado somente se houver 

consentimento do Usuário. Lembramos que este serviço poderá ser desativado a qualquer momento, 

bastando que o Usuário clique no link de cancelamento (unsubscribe) localizado no rodapé do e-

mail. Após a requisição de cancelamento, o site poderá levar até dois dias para processar seu 

pedido. 

10.6.4 O Cliente poderá cancelar a subscrição do nosso serviço de envio de Newsletters a qualquer 

tempo, para tanto, basta clicar no link de cancelamento contido em uma das newsletters enviadas 

por e-mail.  

10.7 PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES 

10.7.1 Todas as informações contidas neste site são de propriedade do www.irunning.com.br, 

portanto, não poderão ser alteradas, copiadas, extraídas ou de qualquer forma utilizadas sem a 

prévia e expressa autorização. Desta forma, ao acessar o site www.irunning.com.br, o usuário fica 

ciente que a utilização indevida das informações, aqui contidas, poderá acarretar sanções civis e 

criminais.  

10.8. HISTÓRICO DE PRODUTOS VISUALIZADOS 

10.8.1 O www.irunning.com.br poderá fazer uso das informações coletadas de cookies e de outras 

tecnologias para melhorar a experiência do Usuário e a qualidade geral de nossos serviços.  

http://www.irunning.com.br/
http://www.irunning.com.br/
http://www.irunning.com.br/


10.9. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

10.9.1 O www.irunning.com.br não irá ceder ou vender para terceiros os dados pessoais de seus 

clientes. Todavia, essas informações podem ser agrupadas e utilizadas internamente, para análise e 

estatísticas genéricas, visando obter um melhor entendimento do perfil dos usuários para 

aperfeiçoamento dos produtos e serviços oferecidos no site www.irunning.com.br.  

10.9.2 Podemos compartilhar informações de identificação não pessoais, para mostrar tendências do 

mercado e uso geral de nossos serviços.  

10.10 MODIFICAÇÕES  

O www.irunning.com.br poderá realizar modificações nesta política de privacidade. As alterações 

das políticas serão publicadas nesta página. Se, porém, as mudanças forem significativas, 

enviaremos um aviso com mais destaque, notificando por e-mail as alterações da política de 

privacidade. 

 

Copyright © 2019 www.irunning.com.br, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Todo o 

conteúdo do site, todas as fotos, imagens, logotipos, marcas, dizeres, som, software, conjunto 

imagem, layout, trade dress, aqui veiculados são de propriedade exclusiva da I Running. É vedada 

qualquer reprodução, total ou parcial, de qualquer elemento de identidade, sem expressa 

autorização. A violação de qualquer direito mencionado implicará na responsabilização cível e 

criminal nos termos da Lei. 
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