
 
REGULAMENTO TOME CINCO 

 

Esse evento foi elaborado para ser uma grande comemoração para os atletas e 

não atletas com os conceitos: 

Social – pedimos aos inscritos que na troca de kit tragam materiais 

esportivos em bom estado para que o evento faça a doação para a 

Federação Cearense de Atletismo - FCAT; 

Festivo - A cada 1km percorrido os participantes poderão tomar uma 

cerveja ou água, e para quem não aguentar o percurso teremos o 

acompanhamento de 1 carreta da alegria. No último ponto teremos a 

premiação dos fantasiados e a festa de encerramento com entrega das 

medalhas. 

1- A largada da TOME CINCO – será dada às 15:55h do dia 03 de Fevereiro de  

2018 na Cidade de Fortaleza. Os participantes terão que percorrer a 

distância de 5km no percurso que será divulgado no facebook e instagram 

da TOME CINCO. 

2 - Serão entregues 5 medalhas para todos os participantes que chegarem no 

último ponto, de acordo com este regulamento. 

3 - As inscrições devem ser efetuadas no site www.chiptiming.com.br  

- 1º Lote (Especial) entre os dias 20/10/17 e 20/11/2017, ou até esgotarem as 

vagas será no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais) podendo parcelar em 2x 

no cartão + Taxa de serviço do site.  

 - 2º Lote no período de 21/11/17 a 21/12/17 será no valor de R$ 89,00 (oitenta e 

nove reais) + taxa de serviço do site.  

- 3º Lote no período de 22/12/2017 a 22/01/2017 será no valor de R$ 99,00 

(noventa e nove reais) + Taxa de serviço do site. 

4 - As vagas são limitadas em 1.000 participantes. Os prazos das inscrições 
divulgados perdem a validade caso o total de inscritos atinja o número limite. 

5 - A categoria da TOME CINCO – 5km – Categoria geral: idade mínima a partir 

de 18 (dezoito) anos, com as seguintes restrições: A idade a ser considerada, 

http://www.chiptiming.com.br/


 
obrigatoriamente, é a que o atleta terá em 20 de Outubro de 2017. A retirada do 

kit para atletas acima de 60 anos somente será feita com a presença do inscrito 

no local da retirada mediante comprovação, não será permitido em hipótese 

alguma a entrega para outra pessoa representante, mesmo com todos os 

comprovantes em mãos e qualquer tipo de autorização. 

 serão premiados os 5 participantes que forem eleitos com a melhor 

fantasia; 

6 - O preenchimento incorreto da ficha de inscrição, acarretará na sumária 
desclassificação do participante. 

7 - O kit de participação será composto por, 01 caneca de acrílico 400ml oficial, 
camiseta do evento, 01 pulseira de acesso ao evento, 05 fichas de bebida e 
brindes dos patrocinadores, será entregue no dia 01 e 02/02/2018, das 12h às 
20h, em local a ser definido pela organização do evento que em breve será 
divulgado no email cadastrado, facebook e instagram da TOME CINCO. 

8 - O kit de participação somente poderá ser retirado na data e horário 

divulgados, mediante apresentação do CPF e documento com foto do 

participante, nos casos de pagamento por Boleto bancário, terão que levar o 

Boleto e comprovante de pagamento e e-mail enviado pelo site de inscrições 

online que contém os dados da pessoa e os dados da compra. Caso o 

participante não receba o email de confirmação de pagamento (comprovante de 

inscrição), poderá entrar direto no site de inscrições online e reimprimir esse 

comprovante através do login cadastrado para inscrição. Atenção! Extrato de 

Cartão de Crédito ou de conta bancária não serão válidos como Comprovante de 

Pagamento. 

9 - Em caso de retirada de kit por terceiros, o participante deve preencher uma 

Autorização para que a pessoa responsável entregue no momento de receber o 

Kit. Além da Autorização por escrito, é imprescindível o comprovante de 

inscrição (com cupom fiscal anexado) ou o comprovante de pagamento (e-mail 

enviado pelo site de inscrições online), a apresentação do CPF e de um 

documento com foto do participante inscrito, bem como da pessoa responsável  

que fará a retirada. A autorização para retirada por terceiros não é válida para 

participantes com algum tipo de desconto na inscrição. 

10 - A Organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. 

Haverá, para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de 



 
ambulância UTI para remoção. O atendimento médico propriamente dito tanto de 

emergência, como de continuidade, será efetuado pela Rede                                                                                                                                                                        

pública, sob responsabilidade desta. O participante ou acompanhante poderá 

decidir por outro sistema de atendimento eximindo a organização de qualquer 

responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento médico.  

11 - Poderá o Organizador/Realizador sem qualquer ônus suspender o evento 

por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior sem 

aviso prévio ou reembolso aos participantes, bem como alterar quaisquer partes 

desse regulamento. 

12 - Ao se inscrever na Tome Cinco o participante automaticamente atesta a 

veracidade dos dados pessoais preenchidos na ficha de inscrição, que tem 

conhecimento sobre o percurso de 5km, leu e concorda com este regulamento e 

que tem comprovada condição de saúde para participar de um evento dessa 

natureza. 

13 - Não haverá o reembolso da Inscrição e taxa de inscrição sob nenhuma 

hipótese. 

14 - A inscrição é pessoal e intransferível,  

15 - O participante autoriza automaticamente, no ato da inscrição, a utilização 

dos seus dados cadastrais, como e-mail e sms, além do uso de imagem da sua 

imagem universalmente, a qualquer tempo, sua utilização em toda e qualquer 

exploração comercial, distribuição e exibição por todo e qualquer veículo, 

processo ou meio de comunicação e publicidade, existentes ou que venham a 

ser criados ou quaisquer outros meios de divulgação da Baladeira Inovações em 

rádio, revistas, jornais, cinema e televisão, para exibição pública. 

16 - A organização da prova não se responsabiliza por qualquer extravio de 

materiais, ou prejuízo, que porventura os participantes venham a sofrer durante 

a participação na TOME CINCO. As dúvidas ou omissões deste regulamento 

serão dirimidas pela comissão organizadora de forma soberana, não cabendo 

recursos dessas decisões. 

17 - Ao se inscrever neste evento, os atletas assumem automaticamente o 

conhecimento de todos os termos deste Regulamento e de responsabilidade 

(abaixo), ficando de acordo com todos os itens 



 
18 -  Supracitados e acata todas as decisões da organização, comprometendo-

se a não recorrer a nenhum órgão ou tribunal, no que diz respeito a qualquer 

punição imputada pelos organizadores do evento; 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Eu, no perfeito uso de minhas faculdades, declaro para os devidos fins de direito que: 
1 - Estou ciente de que se trata de um evento em terrenos variados como possíveis 

subidas, descidas; manifestação de lazer, na rua, que inclui bebida alcoólica. 
2 - Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta competição, e 

não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 
3 - Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação neste evento/manifestação, isentando a empresa 
BALADEIRA INOVAÇÕES, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E 
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta competição. 

4 – Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento 
da competição. 

5 - 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. 

6 - Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 
descumpra o regulamento ou cometa qualquer falta grave. Excluo meu direito de reclamação 
sobre tais aspectos da prova. 

7 – Estou ciente que a organização não se responsabilizará por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízo que porventura os atletas e terceiros venham a sofrer durante a 
participação ou em qualquer momento do evento, e nem haverá qualquer tipo de reembolso 
de materiais dos atletas por parte da organização, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade dos mesmos. 

8 - 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 empresa BALADEIRA INOVAÇÕES, organizadores, mídia, 
cinegrafistas, fotógrafos, apoiadores, parceiros do evento e patrocinadores. 

9 - Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO, 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 competição. 

  
 

Fortaleza/CE, _____ de _________________ de 201_ 

 
NOME ____________________________________ 
  
RG/CPF __________________________________            

 
 

 ASS: ______________________________________                                  




