REGULAMENTO - OUTRUN
A) A PROVA / PERCURSO
1. A Prova OUTRUN, doravante denominada evento, será realizada no dia 19 de março de
2017, na cidade de Uberlândia – MG no Restaurante Recanto das Águas, com percursos
aproximados de 6 (seis) e 13 (doze) quilômetros para adultos e 650 (seiscentos e cinquenta) e
1500 (hum mil e quinhentos) metros para crianças de 4 a 13 anos.
2. A largada e chegada de todas as categorias será da área do restaurante, conforme percurso
divulgado no site oficial do evento e na Página oficial do Facebook da OUTRUN, onde também
serão postadas diversas outras informações relevantes pelos organizadores.
3. O percurso terá terrenos de trilha, pedras, estrada de terra e asfalto, cabendo ao
Competidor atenção para transpor o mesmo.
4. Todo o percurso estará balizado por cones, fitas e placas, devendo ser seguidos por todos os
participantes. Em alguns pontos mais críticos, que requerem mais atenção, uma equipe de
staffs estará no local orientando os competidores. Caso a equipe de Staff note que algum
participante esta agindo de maneira a impedir a progressão de outro participante, ou se
comportando de maneira hostil, poderá este ser desligado da prova.
5. O participante poderá a qualquer momento a sua escolha abandonar a prova, seja
solicitando remoção à organização ou retornando ao ponto de origem caminhando. Com esta
atitude o mesmo não receberá a medalha de finisher.
6. Os competidores irão largar nos horários definidos pelas Categorias. O cronograma de
horários no dia da prova será:
• 07h00 abertura para a chegada dos participantes e espectadores
• 08h15 Largada dos 13km
• 08h30 Largada dos 6 km
• 09h30 Largada dos Kids – 1500m
• 09h45 Largada dos Kids – 650m
• 10h15 Premiação
7. Os horários das largadas poderão sofrer alterações em razão de eventuais problemas de
ordem externa, como segurança do percurso ou local da prova, entre outros.
B) REGRAS GERAIS
1. Ao participar deste evento, o Competidor assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita e acata totalmente o Regulamento e suas regras, assume as despesas de
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.
2. Ao participar deste evento, o Competidor cede todos os direitos de utilização de sua
imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e
qualquer mídia em qualquer tempo.
3. Haverá, para atendimento emergencial aos Competidores, um serviço de apoio médico com
ambulância para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do
atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra
necessidade será efetuado na rede pública, sob responsabilidade desta. A Organização não
tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o Competidor venha a ter durante ou

após a prova. O Competidor ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por
outro sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de
emergência e médico entre outros) eximindo a Organização de qualquer responsabilidade,
direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.
> Paragrafo Único: No ato de sua inscrição, o Competidor concorda que tem condições físicas
para correr / caminhar durante a prova.
4. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus Patrocinadores,
Apoiadores E Realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios
utilizados pelos Competidores no evento, independente de qual for o motivo, nem por
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os Competidores venham a sofrer
durante a participação do evento.
5. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico
prévio para todos os Competidores.
6. A Organização do evento, bem como seus Patrocinadores, Apoiadores e Realizadores, não
se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo Competidor inscrito no evento, seja
ao patrimônio público, a terceiros ou outros Competidores, sendo esses de única e exclusiva
responsabilidade do autor. Além disso, também não serão responsáveis pelos veículos
estacionados, sendo estes de total responsabilidade de seus proprietários.
7. Poderão os Organizadores / Realizadores suspender o evento por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
8. O Competidor que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste
Regulamento, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente
recebido pelos Organizadores) à Organização qualquer impedimento de sua parte, poderá a
qualquer tempo ser desclassificado deste evento.
9. O Competidor assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, isentando
de qualquer responsabilidade os Organizadores, Realizadores e Patrocinadores, em seu nome
e de seus sucessores.
10. Ao se inscrever no evento o Competidor o faz de forma pessoal e intransferível, não
havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro Competidor, bem como
reembolso do valor pago pela inscrição caso o Competidor desista da corrida no prazo previsto
no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.
11. Ao se inscrever no evento o Competidor disponibiliza seus dados e autoriza aos
Organizadores, Patrocinadores, Apoiadores, Realizadores e Parceiros, para que a qualquer
tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido)
informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
12. A Organização se reserva o direito de alterar qualquer um dos itens deste Regulamento
sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento informando estas alterações na
retirada do Kit, ocasião esta em que o Competidor deverá reiterar se deseja, ou não, participar
da prova.

C) KIT DE PARTICIPAÇÃO
1. Ao se inscrever no evento e pagar a taxa de inscrição o Competidor está ativando sua
participação e acesso ao mesmo e uso da infraestrutura de apoio conforme descrita neste
Regulamento.

2. O Kit de participação do evento, vinculado a taxa de inscrição realizada até o dia 08/07/2016
é composto de:
• Camiseta do Evento
• Número de peito
• Chip de cronometragem
2.B. Inscrições realizadas após o dia 09/03/2017 não contarão com Camiseta do evento no kit.
2.A. Na categoria Kids não haverá camiseta do evento nem chip de cronometragem.
3. Além dos itens acima, o Competidor devidamente inscrito receberá ao concluir o percurso
da prova como cortesia:
• Medalha de participação
4. Não estão incluídos no kit de participação para os Competidor devidamente inscritos, como
obrigatoriedade de fornecimento por parte da Organização e/ou contratação de prestação de
serviços por parte do Competidor os seguintes itens:
• Brindes e acessórios
• Outros
5. Os serviços e materiais constantes do item C, números 4 poderão ser fornecidos pela
Organização, Parceiros, Comitê Organizador ou Patrocinadores como mera liberalidade e/ou
cortesia aos Competidor deste evento sem obrigatoriedade e/ou padrão com comparativos de
mercado.
6. Os kits do Competidor poderão conter outros componentes a serem definidos pela
Organização e eventuais Patrocinadores.
D) REGRAS ESPECÍFICAS
1. A idade mínima exigida para participação na OUTRUN é de 14 anos já completos até o dia
31/12/2017 nas categorias 6 e 13 km. Na categoria Kids, a criança deverá ter, no mínimo 4
anos completados até o dia da prova, 19/03/2017, acompanhados dos pais.
2. O Competidor assume e expressamente declara que é conhecedor de seu estado de saúde e
capacidade atlética, e treinou adequadamente para o evento.
E) INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS
1. As inscrições para o evento serão feitas via internet pelo website inscrições.outrun.com.br
até 15/03/2017
1.A. Inscrições para a Categoria Kids não possuem número máximo de participantes.
2. As inscrições terão os valores de aquisição:
1º lote: 25/11/2016 a 31/12/2016 ou o total de 100 inscritos – R$ 75,00
2º lote: 01/01 a 31/01/2016 ou o total de 200 inscritos – R$ 95,00
3º lote: 01/02 a 13/03/2016 ou o total de 400 inscritos – R$ 105,00
Kids lote único: 25/11/2016 a 13/03/2016 – R$ 30,00
2.B. Inscrições realizadas pela internet terão acréscimo de taxa de operação do site de
inscrições.
4. A Organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar
ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades/ disponibilidades
técnicas/ estruturais sem prévio aviso.

5. Em atenção ao Estatuto do Idoso, a Organização disponibilizará aos Competidor acima de 60
(sessenta) anos, o desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da inscrição. O Competidor
ao retirar seu kit deverá apresentar um documento válido para confirmação do benefécio.
6. Informe no questionário se for participante de alguma assessoria de corrida. As inscrições
informadas como sendo de assessoria serão consultadas com as mesmas, e em caso de não
serem alunos(as) da mesma, serão consideradas fraudes e serão canceladas.

G) RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO
1. A entrega dos kits será feita em data e local a serem definidos pela Organização e serão
divulgados no site oficial do evento, na rede social Facebook e em e-mail marketing enviado
aos participantes inscritos.
2. Para retirar o Kit do Competidor, é necessário apresentar:
• Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de Motorista);
• Termo de Responsabilidade impresso e assinado – disponível no site www.outrun.com.br.
3. Terceiros poderão retirar o kit mediante apresentação de documento do inscrito
4. No momento de retirada do kit, o responsável deverá conferir os seus dados e itens
recebidos, não sendo aceitas reclamações posteriores.
5. O tamanho das camisetas está sujeita a alteração de acordo com a forma do fornecedor.

H) PREMIAÇÃO CATEGORIAS ADULTOS E KIDS
1. A classificação dos Competidores inscritos nas categorias 6 e 13 km será aplicada somente
para os 03 (três) primeiros masculinos e 03 (três) primeiras competidoras femininas na ordem
de chegada. Serão premiadas as categorias Até 29 anos, 30-44 anos, 45-59 anos e +60 anos. As
modalidades Kids terão premiação geral em cada categoria. Receberão como premiação um
troféu.
2. Todos os participantes que completarem a prova receberão medalha de finisher.
4. Não haverá envio posterior para os Competidor que não estiverem presentes na entrega
dos troféus a que deles fizerem jus no dia do evento.
I) DIREITOS AUTORAIS E DE IMAGEM
1. O(a) Competidor que se inscreve e consequentemente participa da corrida está
incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada através de
fotos, vídeos ou áudio difundidos em qualquer veículo e meio de comunicação, para usos
informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus à
OUTRUN e aos parceiros, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com tais direitos em qualquer tempo/data.
2. Todos os Competidores, staffs, organizadores cedem no ato de inscrição todos os direitos de
utilização de sua imagem e voz para a empresa organizadora OUTRUN e para os parceiros
desta corrida.
3. A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos à corrida têm os
direitos reservados aos organizadores.
4. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao presente corrida pertencem à
OUTRUN.

Parágrafo único. Qualquer forma de divulgação de imagens da corrida ou interesse em
destinar um profissional para a cobertura da corrida estará sujeita à autorização e aprovação
pelas empresas organizadoras OUTRUN.
J) CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. A Organização poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou participação
especial.
2. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organização Técnica através do e-mail
contato@tendenciaoutdoor.com.br
3. A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou
alterar este Regulamento, total ou parcialmente.

