
 
 

 

Sobre a corrida 

5K ANIMAL é uma corrida ou caminhada virtual divertida para você, seu PET e toda a 

família.  

São 5km de corrida ou caminhada e a cada km percorrido a OSCIP UAPA ganha 1kg 

de ração. 

Bom para sua saúde, bom para os pets! 

Participe correndo e apoiando esta corrida e caminhada virtual! 

     

Data   

As inscrições abrem dia 15 de setembro e se encerram dia 15 de novembro.  

 

Poderão participar da corrida os atletas dos sexos feminino e masculino, regularmente 

inscritos de acordo com o regulamento oficial da corrida. 

  

Categorias e Percursos 

A corrida será disputada em formato único de 5k, podendo participar atletas adultos, 

crianças e pets. 

 

Valor das inscrições  

Inscrição BIG PET = R$ 68,00 (1 camiseta + 1 medalha + 1 bandana para seu PET) 

Inscrição Básica = R$ 29,00 (só medalha)  

 

Sobre o kit 

Os kits obedecerão a datas fixas de envio ou retirada  

O kit poderá ser entregue de duas (2) formas: 

- Em casa diretamente pelos correios, com custo de frete pago pelo inscrito.  

- Em um ponto físico que são patrocinadores, sem custo ao inscrito. 

 

 

 

 



 
Envio dos kits via correio.  

Para quem escolher envio por correio deverá no ato da inscrição marcar a opção envio 

por correio. O custo do frete é pago pelo atleta. 

A data de envio (saída dos kits para os correios) será dia 30 de novembro. A data de 

chegada do kit a residência do atleta dependerá do tempo dos correios. 

 

Retirada presencial em ponto físico 

Para quem escolher retirada presencial deverá no ato da inscrição marcar RETIRADA 

PRESENCIAL (não serão entregues kits posteriormente ou em outro local. Para retirar 

o kit levar comprovante de pagamento e documento com foto) 

A entrega de Kit Presencial será realizada no dia 04 de Dezembro nas dependências do 

GRAND PLAZA SHOPPING - Av. Industrial, 600 - Centro, Santo André - SP, 09080-510 

Horário das 12:00hs as 18:00hs. 

 

REGRAS GERAIS DO EVENTO.  

1. Ao participar da corrida virtual 5K ANIMAL, o participante assume total 

responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da 

corrida, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado 

de saúde. O participante declara gozar de boa saúde e estar apto para praticar atividade 

física. Assume quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação;  

2. Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da corrida, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos 

mesmos; 

3. O participante é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua 

condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao 

longo do percurso proposto 

4. Ao participar deste evento, o participante cede gratuitamente os direitos de utilização 

de sua imagem, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida 

com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, 

promoções, internets e qualquer mídia, em qualquer tempo;  

5.  A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores 

não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, 

seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e 

exclusiva responsabilidade do autor;  

6.  A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a 

realização de teste ergométrico prévio para todos os participantes;  

 



 
 

COMPROVAÇÃO DA CORRIDA  

1. Após inscrição e a confirmação de pagamento o participante estará devidamente 

inscrito e apto a participar da corrida.  

2. O participante deverá correr/caminhar a distância elegida da prova e comprovar por 

meio de aplicativo de corrida; ou relógio GPS; ou foto de painel de esteira contendo o 

tempo e a distancia  

3. A validação deve ser feita na área do atleta no site www.minhasinscricoes.com.br (o 

mesmo que o participante realizou sua inscrição).  

4. Prazo máximo de validação da corrida na área do atleta no site do minhas inscrições 

será dia 30 de NOVEMBRO.  

5. A corrida será analisada pela organização, que irá validar e liberar o certificado digital 

de participação do atleta.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

1. Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência 

do atleta.  

*De acordo com o artigo 49 previsto no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor 

tem o direito de se arrepender da compra no prazo de 7 dias, sem apresentar nenhuma 

razão. 

 

2. Casos omissos neste regulamento, serão resolvidos exclusivamente pela equipe da 

organização do evento 

 

http://www.minhasinscricoes.com.br/

