SENNA DAY | CORRIDA 5KM E 10 KM + CAMINHADA 5KM
REGULAMENTO
A PROVA
A Prova Pedestre SENNA DAY 2019 (“EVENTO”), produzida pela PROD SPORTS (“ORGANIZAÇÃO”) em parceria com o Instituto
Ayrton Senna, será realizada no dia 01 de maio de 2019 (quarta-feira), no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela,
261), na Cidade de São Paulo, nas modalidades corrida com distâncias de 5 (cinco) e 10 (dez) quilômetros e caminhada com
distância de 5 (cinco) quilômetros em circuito completo. Poderão participar da prova os atletas dos sexos feminino e
masculino, regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da prova (“PARTICIPANTES”), que obedecerá ao
seguinte cronograma de horários:

07h00 – abertura dos portões para atletas
08h30 às 08h45 – Concentração dos atletas
08h45 – Liberação de acesso dos atletas à área de largada
09h00 – Largada corrida 05 (cinco) quilômetros
09h10 – Largada caminhada 05 (cinco) quilômetros
09h20 – Largada corrida 10 (dez) quilômetros
10h30 – Início da premiação
11h00 – Término do tempo técnico da Prova

IDADE MÍNIMA
Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da corrida com autorização por escrito com firma reconhecida do pai,
da mãe ou de responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade que será
retido pela organização no momento da retirada do kit.
A idade mínima para atletas participarem de corridas de rua é a seguinte, em cumprimento às Regras Oficiais da IAAF:
Atletas com menos de 14 (quatorze) anos poderão participar da Caminhada de 5km obrigatoriamente acompanhados por um
responsável.
Provas com percurso até 5km: 14 (quatorze) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova;
Provas com percurso ENTRE 5K E 10km: 16 (dezesseis) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova;
Não podem participar da prova atletas que estejam suspensos ou cumprindo qualquer tipo de punição imposta por
Confederações ou Federações.
Poderão ser realizados exames antidoping para os PARTICIPANTES vencedores do EVENTO, a critério da ORGANIZAÇÃO.
PERCURSO
A corrida será disputada nas distâncias de 5km e 10km. A corrida terá a duração máxima de 01h00 min (uma hora ) para a
distância de 5 km e 1h30 min (uma hora e trinta minutos) para a distância de 10 km e o atleta que, em qualquer dos trechos,
não estiver dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar da corrida.
Em caráter apenas participativo, a caminhada será realizada em um percurso de 5km, sendo que seus participantes não terão
seus tempos apurados, não serão qualificados por tempo e não concorrerão a nenhum tipo de premiação.
REGRAS GERAIS
Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE assume total responsabilidade relativa à veracidade dos 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.
Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE autoriza gratuitamente o ORGANIZADOR a utilizar sua imagem, inclusive direito
de arena, 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.
Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE disponibiliza seus dados e autoriza os ORGANIZADORES, PATROCINADORES,
APOIADORES, REALIZADORES e PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer
outro fornecido), informativos, mala-direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE o faz de forma pessoal, individual e intransferível, não podendo qualquer pessoa
ser substituída por outra, em qualquer situação. Não é permitida a troca de dados da inscrição ou a troca para outro evento.

O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que esta
venha a sofrer, isentando qualquer responsabilidade da organização da corrida, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos
públicos envolvidos na corrida.
A ORGANIZAÇÃO seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam pelo roubo, pela perda ou extravio de
equipamentos e/ou acessórios utilizados ou portados pelos PARTICIPANTES no EVENTO, inclusive mas sem se limitar no
Guarda- Volumes, oferecidos gratuitamente título de cortesia, e nas Tendas de Equipe, independentemente de qual for o
motivo ou qualquer tipo de prejuízo que por ventura os PARTICIPANTES venham a sofrer durante a Prova. A ORGANIZAÇÃO,
seus patrocinadores e apoiadores não realizarão qualquer aporte a título de reembolso e/ou indenização.
Haverá, para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio médico com ambulâncias para prestar o
primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de
emergência como de qualquer outra necessidade, será efetuada na REDE PÚBLICA hospitalar, sob responsabilidade desta. A
ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o PARTICIPANTE venha a incorrer em razão de sua
participação na Prova.
O PARTICIPANTE 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, incluindo mas sem se limitar eventuais ônus, desta decisão.
Recomendamos uma rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os
PARTICIPANTES, anteriormente à data da Prova.
O PARTICIPANTE 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.
A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos participantes.
Serão colocados, à disposição dos PARTICIPANTES inscritos, Sanitários e Guarda-Volumes na região da LARGADA e da
CHEGADA da Prova.
A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados VALORES no Guarda-Volumes, tais como: relógios, roupas ou acessórios
de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito, entre outros.

Os PARTICIPANTES serão diretamente responsáveis pelos prejuízos e danos por si causados seja ao patrimônio público, a
terceiros ou outros PARTICIPANTES, estando isenta a ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES,
APOIADORES e REALIZADORES de referidos danos, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do respectivo Autor.

A ORGANIZAÇÃO poderá suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos
de força maior.
Os acessos às áreas de CONCENTRAÇÃO e de LARGADA serão sinalizados, sendo proibido pular as grades que delimitam estas
áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto.
Qualquer reclamação e/ou recurso sobre o resultado EXTRAOFICIAL da competição deverá ser feita, por escrito, à
ORGANIZAÇÃO, no dia do EVENTO, em até 01 (um) dia útil após a sua divulgação, para a qual a ORGANIZAÇÃO se utilizará do
meio que entender conveniente e adequado para tanto. Porém, caso essa reclamação seja a respeito do resultado divulgado
no site do EVENTO, o prazo máximo para qualquer alteração será de até 30 (trinta) dias após a primeira publicação do
resultado no site do EVENTO.
O posicionamento escolhido pelo PARTICIPANTE no local de LARGADA, disponível no EVENTO, previstos no REGULAMENTO
ou disponibilizados pela ORGANIZAÇÃO, é de única e exclusiva responsabilidade do PARTICIPANTE. Não será permitida a
alteração da distância e pelotão.
Após opção feita no ato da inscrição, não será permitida a alteração do tamanho da camiseta pelo PARTICIPANTE.
É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, na frente da camiseta do PARTICIPANTE, sendo que qualquer mutilação dos
números implicará a desclassificação do atleta.

As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do site www.ticketsforfun.com.br , devendo os interessados
observarem a Política de Privacidade e Termos de Uso daquele site, pelos quais os ORGANIZADORES , PATROCINADORES,
APOIADORES e/ou REALIZADORES do EVENTO não têm qualquer ingerência e portanto, não se responsabilizam.
Os valores das inscrições poderão sofrer reajustes quando da virada de lotes, durante o período de inscrições de acordo com
critérios definidos pela organização.
DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias corridos após a data da compra/
inscrição para solicitar o cancelamento e estorno do valor da inscrição na prova. O valor da inscrição não será devolvido depois
dessa data.
A solicitação deve ser feita por um dos canais de atendimento da ORGANIZAÇÃO, via e-mail, rede social ou telefone. As
informações de contato serão amplamente divulgadas no site oficial do EVENTO.
ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão encerradas sete dias antes do EVENTO podendo o prazo ser antecipado ou prorrogado devido à
disponibilidade do número máximo de participantes/inscritos. Caso seja atingido o limite máximo de inscritos em
determinada modalidade, as inscrições são encerradas imediatamente.
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, mediante comunicação
dos PARTICIPANTES inscritos através dos meios de comunicação disponíveis, para a qual desde já concordam;
SOBRE ALTERAÇÕES GERAIS NO KIT
A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, sem aviso prévio, modificar cores, especificações técnicas, logotipo,
acabamento e itens do kit de corrida, em função de necessidades, disponibilidade técnica, adequação ao visual e a novos
patrocinadores, e/ou questões estruturais.
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
Os PARTICIPANTES são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no ato da inscrição. Caso haja fraude
comprovada, o PARTICIPANTE será desclassificado da corrida e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou
documental.
KIT DE PARTICIPAÇÃO
A entrega do Kit será feita em local e dias a serem informados oportunamente pela ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. Não serão
entregues Kits após as datas estipuladas para retirada.
Para retirar o Kit do PARTICIPANTE, é necessário o responsável pela inscrição apresentar: – Documento de Identidade com
foto original (RG ou Carteira de Motorista); – Cópia autenticada de autorização dada por pai ou responsável de menor de 18
anos para a participação deste menor na Prova; e – COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO pago ORIGINAL
(não serão aceitas cópias, em hipótese alguma), sendo que a autorização e o comprovante de pagamento serão retidos na
entrega do Kit.
Para terceiros retirarem o Kit do PARTICIPANTE, são necessários os mesmos documentos acima mencionados. Caso não tenha
o documento original, o terceiro poderá apresentar uma cópia autenticada dos documentos do PARTICIPANTE (não serão
aceitas cópias não autenticadas, em hipótese alguma).
A declaração com o número de peito, enviada por e-mail pela ORGANIZAÇÃO aos PARTICIPANTES, não é válida como
comprovante de pagamento.
O participante poderá escolher o tamanho da camiseta de atleta entre as numerações PP, P, M, G e GG apenas se fizer sua
inscrição até o dia 01 de abril de 2019, após essa data, estará sujeito à disponibilidade dos tamanhos.

CHIP, NÚMERO DE PEITO
A entrega do chip e número de peito será feita junto com o Kit do PARTICIPANTE.
Não serão aceitas reclamações, depois da retirada e verificação do chip, quando elas decorrerem de erros no preenchimento
do cadastro pelo PARTICIPANTE

O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé esquerdo do PARTICIPANTE, conforme ilustração na embalagem do número
de peito.
Ao final de sua participação, cada PARTICIPANTE deverá trocar o canhoto do número de peito pela medalha de participação.
O PARTICIPANTE que não utilizar corretamente o chip ou o perder, poderá ser desclassificado.
FORMAS, LOCAIS DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
As inscrições serão limitadas a 10.000 (dez mil) PARTICIPANTES, no total das modalidades de corrida individual nas distâncias
de 5 (cinco) e 10 (dez) quilômetros e caminhada na distância 5 (cinco) quilômetros.
As inscrições serão encerradas no dia 24 de abril de 2019 ou quando for atingido o número máximo de inscritos ou a critério
da ORGANIZAÇÃO, em qualquer tempo e hora.
O valor pago para inscrição na corrida 5km, 10km ou caminhada 5km, incluindo a taxa de comodidade do site de vendas dará
direito ao PARTICIPANTE de receber 1 (um) kit atleta composto de sacola, camiseta, número de peito e medalha, bem como
,dará direito de acesso à Arena do EVENTO.
Guarde os recibos originais, pois devem ser apresentados na retirada do Kit.
Os valores das inscrições, descontada a taxa de conveniência e impostos incidentes sobre a referida receita, serão revertidos
para o Instituto Ayrton Senna.

Serão entregues troféus, para efeito de premiação, aos 3 (três) primeiros colocados das categorias MASCULINO e FEMININO
das modalidades CORRIDA 5KM e CORRIDA 10KM. Os participantes da caminhada não serão premiados.
Todos os atletas que completarem a Prova receberão medalhas.
O atleta declara aceitar receber informações da ORGANIZAÇÃO via SMS.
ASSESSORIA ESPORTIVA
A ORGANIZAÇÃO disponibilizará, próxima à largada, uma área que servirá como ponto de encontro dos PARTICIPANTES e
treinadores de assessoria esportiva. O local será chamado de ARENA TÉCNICA.
A distribuição de espaço para montagem de estrutura própria ficará a cargo da ORGANIZAÇÃO, mediante autorização através
de solicitação e cadastramento via e-mail: contato@prodsports.com.br
A autorização seguirá os seguintes critérios: montagem de apenas 1 (uma) tenda por Assessoria Esportiva, Clube ou Entidade,
tamanho máximo da tenda 3m x 3m e o patrocínio da tenda não pode ser conflitante com os patrocinadores da prova.
A ORGANIZAÇÃO, em até uma semana antes do EVENTO informará os horários permitidos e acessos de veículos disponíveis
para montagem, abastecimento das tendas e desmontagem no dia da prova, desde que estejam devidamente cadastrados.
Não será permitida a entrada de veículos na área de carga/descarga sem a apresentação da credencial de acesso, sendo antes
ou após o horário estabelecido.
O tempo de permanência do veículo na área de descarga não deve ultrapassar 15 (quinze) minutos; encerrado este período,
o veículo deverá ser levado ao estacionamento.
Não será permitido nenhum tipo de campanha publicitária nas tendas, incluindo, mas não se limitando a, distribuição de
brindes ou amostras e/ou de folders.
A ORGANIZAÇÃO da Prova, bem como o realizador, patrocinadores, órgãos municipais e entidades envolvidas, não se
responsabilizarão pelos materiais e objetos deixados nas tendas das equipes.
A Assessoria Esportiva, Clube e/ou Entidade se responsabiliza integralmente pela montagem de sua respectiva ARENA
TÉCNICA, inclusive, mas sem se limitar cumprindo com todas as regras existentes para uso do espaço, isentando a
ORGANIZAÇÃO e assumindo integralmente os ônus decorrentes do uso não adequado do espaço, sendo certo que no caso

de não cumprimento das normas, a ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de mobilizar a segurança para a retirada da respectiva
tenda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PARTICIPANTE 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.
.
As provas de corridas de pedestres previstas como atrações do EVENTO poderão ser canceladas caso condições adversas de
tempo ou outras que coloquem em risco a integridade física dos participantes e/ou espectadores, não havendo devolução do
valor de inscrição para estes casos.
As dúvidas e/ou omissões deste Regulamento ou no decorrer do evento serão dirimidas pela Comissão Organizadora do
SENNA DAY e/ou Organizadores/Realizadores, de forma soberana, não cabendo qualquer tipo de recurso.
De acordo com parecer técnico da Federação Paulista de Atletismo:
Será permitida a participação de atletas PNE (deficiente auditivo, visual e mental), bem como de cadeirantes (Handcycle)
desde que sejam acompanhados por pessoa guia que será responsável pelo envio da autorização por escrito e com firma
reconhecida. A autorização deverá estar acompanhada com cópia de um documento de identidade de ambos que deverá ser
enviados juntamente com a solicitação de inscrição através do e-mail contato@prodsports.com.br
Não haverá premiação diferenciada para atletas PNE.
Não será permitida a circulação de animais no circuito, mesmo que acompanhado por um atleta.
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", ou na qualidade de representante legal do menor “identificado no cadastro de
inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
. Estou ciente de que se trata de uma caminhada de 5 km e corridas com distâncias de 5 km ou 10 km.
. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida e/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 corrida
e/ou caminhada (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando o INSTITUTO AYRTON SENNA, a ORGANIZAÇÃO,
colaboradores, apoiadores, realizadores e patrocinadores do EVENTO, DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer
danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação neste EVENTO.
. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da corrida.
. 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, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do EVENTO, dos
participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas no
caso de descumprimento dessa declaração.
. Em caso de participação neste EVENTO, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ou qualquer
mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e aceito o regulamento do EVENTO, bem como, me comprometo a respeitar
as áreas da organização destinadas a quem estiver representando, aceitando que está vedada minha participação nas
estruturas de apoio à equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do EVENTO, e também em
locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da corrida e do local do EVENTO em qualquer tempo
no caso de descumprimento destas regras.
. 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 corrida.
.Ao efetuar a inscrição para o EVENTO, o PARTICIPANTE licencia ao Instituto Ayrton Senna, com poderes para sublicenciar,
em caráter definitivo, a título gratuito e por prazo indeterminado, todos os direitos de utilização de seu nome, imagem e
voz, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos ao SENNINHA RACING DAY e ao SENNA DAY, em
vídeos, fotografias, mídia impressa, envio de e-mail, internet e outras formas alternativas de comunicação e/ou
divulgação, podendo o Instituto Ayrton Senna, organizadores, apoiadores, realizadores e patrocinadores, utilizar o
material produzido com o nome, imagem e voz do PARTICIPANTE, inclusive, sem se limitar, se este for uma criança, sem
limitação de prazo, dentro e fora do território nacional, de forma gratuita, para o Instituto Ayrton Senna e/ou
sublicenciados. Os PARTICIPANTES estão cientes de que, por ser total a licença de direitos aqui referida, o Instituto Ayrton

Senna fica autorizados a executar livremente montagens/edições para a produção de obras de áudio, vídeo e audiovisuais,
com os direitos ora licenciados, observada apenas a limitação legal, responsabilizando-se pela correta utilização do que
lhe é licenciado. Todos os materiais produzidos com a utilização dos direitos licenciados serão de propriedade única e
exclusiva do Instituto Ayrton Senna para todos os fins e efeitos legais.
. 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 neste
EVENTO.

