
REGULAMENTO DA 

CORRIDA E CAMINHADA PRINCESA DOS CAMPOS 2018 

 

O presente regulamento contém as disposições gerais realização da CORRIDA E 

CAMINHADA PRINCESA DOS CAMPOS 2018, contemplando as informações necessárias para toda 

sua realização em 26 de Agosto de 2018. 

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.1. As pessoas que desejarem participar do evento CORRIDA E CAMINHADA PRINCESA DOS CAMPOS 

2018, deverão efetivar sua inscrição na internet no período de 02/07/2018 a 21/08/2018 

através do link www.princesadoscampos.com.br/corrida   

1.2.  A idade mínima para participação na Corrida de 5 KM e 10 KM e da Caminhada de 5KM 

é de 18 anos completos até 21/08/2018.  

1.3. Valor da Inscrição: 

PUBLICO GERAL: 

1º Lote: R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) + taxa de conveniência; 

2º Lote: R$ 60,00 (sessenta reais) + taxa de conveniência; 

3º Lote: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) + taxa de conveniência. 

 

FUNCIONARIOS DA PRINCESA DOS CAMPOS 

1º Lote: R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) + taxa de conveniência; 

2º Lote: R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) + taxa de conveniência; 

3º Lote: R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) + taxa de conveniência. 

 

GRUPOS DE CORRIDA: 

1º Lote: R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) + taxa de conveniência; 

2º Lote: R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) + taxa de conveniência; 

3º Lote: R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) + taxa de conveniência. 

ATENÇÃO: Responsável pelo grupo realiza as inscrições (mínimo: 10) em um único pedido através 

de planilha que deverá ser solicitada através do e-mail corrida@princesadoscampos.com.br 

 



1.4. Para efeito de inscrição será considerada a idade que o atleta tiver no dia 21/08/2018. 

Deverá ser apresentado um documento oficial com foto que comprove a idade do 

participante no ato de recebimento do KIT. 

1.5. A Organização reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição que esteja em 

desacordo com este Regulamento.  

2. DO PERCURSO 

2.1. A Corrida e Caminhada Princesa dos Campos 2018, terá sua largada na Garagem da 

Princesa dos Campos da cidade de Ponta Grossa-PR situada na Avenida Anita Garibaldi, 861 

– Órfãs. 

 

Figura 1 - Percurso Corrida 10km 



 

Figura 2 - Percurso Corrida e Caminhada 5km 

 

2.2. CORRIDAS: 5 KM e 10 km 

Data da Prova: 26/08/2018 

Horário: 8h00 

Distâncias: 5 km e 10 km 

Posto de Hidratação: 2,5 Km e chegada – 5 km  

2,5 Km, 5km, 7,5km e chegada – 10 km 

Prazo Máximo para Conclusão da Prova: 

5 km – 2h30 após a largada  

10 km – 2h30 após a largada 

 

2.3. Caminhada: 5 km  

Data da Prova: 26/08/2018 

Horário: 8h15 

Distância: 5 km 

Prazo máximo – 2h30 após a largada 

 

 

 

 



3. CATEGORIAS, CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

3.1. Categorias 

3.1.1. A participação está aberta a atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos 

para 5 km e 10 km, nas seguintes categorias: 

Geral Masculino 

18 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

  60 – 69 

70 + 

 

Geral Feminino 

18 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 – 69 

70 + 

 

3.2. A organização do evento premiará com Troféus personalizados:  

3.2.1.  Os 3 primeiros lugares do geral e por categoria de faixa etária masculino e feminino 

na corrida de 10 km. Os 3 primeiros lugares do geral e por categoria de faixa etária masculino 

e feminino na corrida de 5 km.  

3.2.2. Os demais participantes da corrida e caminhada receberão uma medalha.  

3.2.3. A Organização poderá, a seu critério, realizar sorteio de brindes de seus 

patrocinadores, e ainda, presentear os lugares em destaque com itens a sua escolha. 

3.2.3. A data limite das inscrições será respeitada, e posteriormente ao dia 21/08/2018 não 

serão incluídas novas inscrições, sendo que, se houver pendências na inscrição (pagamento) 

as mesmas deverão ser sanadas até 23/08/2018. 

3.3. A organização se reserva o direito de não aceitar documento algum posterior a 

23/08/2018, sendo considerado como efetivamente inscrito, o atleta que cumprir todo o 

processo de validação da vaga. 



3.4. Na entrega de kit, bem como na data da prova, só serão entregues os kits dos cadastros 

completos, não havendo possibilidade alguma de validar inscrições nesses momentos. 

3.5. Classificação 

3.5.1. A apuração dos tempos será realizada por: 

a) Meio eletrônico; 

b) Chip descartável, o uso adequado do chip é de responsabilidade do atleta, e, caso o chip 

seja trocado entre os participantes, ou repassado há alguém que não esteja inscrito, os 

mesmos estarão desclassificados do evento e sujeitos a punições administrativas do 

organizador do evento. 

3.6. A troca ou a cessão da inscrição para outra pessoa é proibida e ocasionará 

desclassificação imediata do atleta. 

3.7.  Para a classificação geral será considerado o tempo bruto de prova. 

3.8. Premiação  

3.8.1. Troféus: 1º ao 3º colocados na categoria geral e por faixa etária masculina e na 

categoria geral e por faixa etária feminina nas provas de 5 km e 10 km. 

3.8.2. Medalhas: Para todos os participantes que completarem a prova de corrida dentro do 

tempo previsto. 

3.8.3. A premiação será feita conforme o quadro a seguir: 

Haverá premiação com Troféu para: 
 
1º Lugar Geral Masculino 5Km e 10Km ( + Passagem cortesia para linhas da Princesa dos Campos) 
2º Lugar Geral Masculino 5Km e 10Km ( + Passagem cortesia para linhas da Princesa dos Campos) 
3º Lugar Geral Masculino 5Km e 10Km ( + Passagem cortesia para linhas da Princesa dos Campos) 
1º Lugar Geral Feminino 5Km e 10Km ( + Passagem cortesia para linhas da Princesa dos Campos) 
2º Lugar Geral Feminino 5Km e 10Km ( + Passagem cortesia para linhas da Princesa dos Campos) 
3º Lugar Geral Feminino 5Km e 10Km ( + Passagem cortesia para linhas da Princesa dos Campos) 
 
1º Lugar por Faixa Etária Masculino e Feminino 5Km e 10Km ( + Passagem cortesia para linhas 
da Princesa dos Campos) 
2º Lugar por Faixa Etária Masculino e Feminino 5Km e 10Km ( + Passagem cortesia para linhas 
da Princesa dos Campos) 
3º Lugar por Faixa Etária Masculino e Feminino 5Km e 10Km ( + Passagem cortesia para linhas 
da Princesa dos Campos) 
 
Todos os atletas que concluírem a prova receberão Medalha de Participação; 
 
Corrida Kids: todas as crianças receberão Medalha de Participação; 
 
*Passagem cortesia válida para serviços Convencional/Executivo. Não é válido para o Serviço AirportConnect 

 



 

4. Kit do Atleta 

 

4.1. Os kits deverão ser retirados pelos atletas, mediante apresentação de documento 

oficial com foto e do comprovante de pagamento original da inscrição (quando solicitado). 

A retirada por terceiros, se dará mediante apresentação de autorização por escrito e 

documento oficial com foto, original ou fotocópia do participante inscrito. 

4.2. O kit para os participantes da corrida é composto por camiseta do evento, shakeira, 

numeral de corrida (deverá ser fixado na camiseta, na altura do peito), 4 alfinetes, chip, ticket 

para retirada de medalha, fruta e guarda volume. 

4.3. Horários de retirada do kit - A retirada do kit será nos dias 24/08/2018 e 25/08/2018 

em horário e local definido pela organização e divulgado no site oficial do evento. 

4.4. Não haverá entrega de KIT em outro local ou data; com exceção para inscrições de 

outras cidades, em que os atletas poderão retirar o KIT no dia, no local do evento das 07:00 

as 07:30 horas. 

4.5. As camisetas estarão à disposição dos atletas nos tamanhos P, M, G, GG, em 

quantidade limitada ao número de inscrições. 

5. INSCRIÇÕES  

5.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site 

www.princesadoscampos.com.br/corrida, até o dia 21/08/2018, podendo ser encerradas 

antes, caso seja alcançado o número máximo de participantes;  

5.2. As inscrições serão limitadas a 800 (oitocentos) atletas no total para corrida, caminhada 

e corrida kids;  

5.3. A Organização poderá, a qualquer tempo e sem aviso prévio, prorrogar prazos ou 

aumentar o número de inscrições em função de necessidades e disponibilidades técnicas ou  

5.4. Reembolso e Cancelamento 

Conforme Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor ‐ Lei 8078/90, o atleta receberá 

devolução do valor integral da inscrição (exceto a taxa de conveniencia)  

somente nos casos de cancelamentos feitos em até 7 (sete) dias corridos após a compra. 

CDC ‐ Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990.   Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 

7 dias a contar de sua assinatura ou do ato derecebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação 



de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora 

do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único.  

Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores  

Eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de  

imediato, monetariamente atualizados.   

Após este prazo, não será realizado o reembolso.  

5.5. Não serão aceitas inscrições no dia da prova.  

6. Corrida Kids 

6.1. A Corrida Kids é uma prova de caráter lúdico para as crianças participantes e será 

realizada paralelamente a Corrida (5km e 10k) e a Caminhada. 

6.2. A disputa será realizada através de baterias com distâncias variadas de acordo com a 

idade dos participantes. 

6.3. A Corrida Kids terá início às 09:30h. 

6.4. Todos os participantes deverão calçar tênis, não será permitido em nenhuma hipótese 

que o participante esteja com outro tipo de calçado. 

6.5. Horários de retirada do kit - A retirada do kit será nos dias 24/08/2018 e 25/08/2018 em 

horário e local definido pela organização e divulgado no site oficial do evento. 

6.6. Não haverá entrega de KIT em outro local ou data; com exceção para inscrições de 

outras cidades, em que os atletas poderão retirar o KIT no dia, no local do evento das 

07:00 as 07:30 horas. 

6.7. A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque em risco 

a segurança dos participantes. Decisão e condição que será julgada pela Organização da 

prova; 

6.8. As crianças serão chamadas pelo microfone para credenciamento a partir das 09h15 na 

a área de concentração. 

6.9. O monitor da prova levará as crianças até o local onde será realizada a largada. Os pais 

terão acesso às crianças somente após estas pegarem as suas medalhas. 

6.10. Os participantes encaram as provas como disputa, o que faz parte de seu aprendizado.  

6.11. Estará disponível uma equipe médica para qualquer eventualidade. 



6.12. Os pais devem procurar manter um clima de cordialidade e respeito. 

Categorias para Corrida Kids 

6.13. Poderão participar crianças de 04 a 12 anos de idade. 

- 4 à 6 anos     | Distância: 100m   
- 7 à 9 anos     | Distância: 200m   
- 10 à 12 anos | Distância: 400m   

6.14. Para efeito de disputa será considerado o ano de nascimento e não o dia do aniversário 

da criança. 

6.15. As inscrições são limitadas a 100 participantes no valor conforme descrito no item 1.3, 

devendo ser realizada até o dia 21/08/2018 no site do evento 

www.princesadoscampos.com.br/corrida.  

6.16. As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem aviso prévio, caso o 

limite de 100 participantes seja alcançado. 

6.17. As inscrições deverão ser efetuadas no site: www.princesadoscampos.com.br/corrida. 

6.18.    O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese. 

6.19.    Haverá serviço médico para emergência, e a segurança da prova será garantida pelos 

órgãos competentes e haverá fiscais para a orientação dos participantes. 

6.20.    Premiação: Não haverá classificação na corrida Kids, portanto, todas as crianças 

inscritas que terminarem a prova receberão medalhas. 

 

7. Termo de Responsabilidade 

 

7.1. O participante assume toda e qualquer responsabilidade pela sua participação na prova, 

aceita totalmente este Regulamento, participando por livre e espontânea vontade e declara 

ao confirmar sua inscrição, estar treinado e gozando de boa saúde. 



7.2. O participante é responsável pela decisão de participar da prova, e durante ela, avaliar 

sua condição física e seu desempenho e julgando individualmente, se deve ou não continuar 

ao longo da competição. 

7.3. Os atletas e equipes de outras cidades ou estados, ao se inscreverem, assumem a 

responsabilidade por seus dados fornecidos e aceitam totalmente este Regulamento, 

participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedores de seu estado de saúde e 

assumindo a responsabilidade por suas despesas com transporte, hospedagem e 

alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes de sua 

participação na prova antes, durante e depois da mesma. 

7.4. A organização recomenda aos participantes da CORRIDA, a realização de uma rigorosa 

e completa avaliação médica prévia à participação no evento. 

7.5. A Organização disponibilizará serviço de ambulância para atendimento emergencial 

dos atletas no local, para quaisquer incidentes que possam vir a ocorrer durante a prova, e 

se necessária a remoção do participante, quando for o caso, para hospital da REDE PÚBLICA. 

7.6. O atleta ou poderá decidir por outro sistema de atendimento médico (remoção, 

transferência, hospital, médicos etc.), eximindo a organização de quaisquer 

responsabilidades, e assumirá integralmente as consequências desta decisão. 

7.7. Ao participar deste evento, cada atleta está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 

internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para uso da Organização com 

objetivos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar 

nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores, apoiadores, ou meio de comunicação. 

 

8. Disposições Gerais 

8.1. No ato da inscrição cada participante deverá concordar com o Termo de 

Responsabilidade de Participação na Corrida e ler este Regulamento, não podendo alegar 

desconhecimento das regras do evento.  

8.2. Ao se inscrever o atleta assume total responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos, 

aceita integralmente este Regulamento, e assume todas e quaisquer despesas relativas à sua 

participação no evento, tais como transporte, hospedagem e alimentação.   



8.3. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituições de atletas. O 

participante que ceder seu número de peito ou chip de cronometragem a outra pessoa, 

ambos serão automaticamente desclassificados, não podendo participar da prova.  

8.4. Haverá postos de hidratação com água ao longo do percurso. 

8.5. A Organização reserva-se o direito de retirar da prova, a qualquer tempo, qualquer atleta 

que aparentemente não estiver em condições de saúde adequadas à prática esportiva.  

8.6. O atleta cede à Organização todos os direitos de utilização de imagem no evento, a fazer 

uso gratuitamente, comercialmente ou não, de sua imagem citando ou não seu nome. Sendo 

que a presente autorização é concedida a título gratuito, por prazo indeterminado, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, 

em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) out-door; (II) 

busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, BLOG, etc.); (III) folder de 

apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) 

back-light; (VIII) mídia eletrônica; (IX) redes sociais. 

8.7.  Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e observar os 

desníveis e obstáculos que possam existir ao longo do caminho, pois se trata de uma corrida 

por ruas de domínio público. 

8.8. O atleta que largar em local diferente do indicado pela Organização, pular a grade no 

momento da largada, praticar irregularidades ou adotar atitudes antiesportivas será passível 

de desclassificação. 

8.9. Participantes não inscritos não passarão pelo funil de chegada e não terão seus 

resultados de prova. 

8.10. A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a 

documentação do atleta para fins de comprovação da inscrição e idade do mesmo. 

8.11. O atleta que não retirar seu chip ou que utilizá-lo de maneira imprópria (quando 

houver), não terá seu resultado registrado, sem direito posterior a reclamação. 

8.12. Serão disponibilizados banheiros no local do evento.  

8.13. A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque em 

risco a segurança dos participantes. Decisão e condição que será julgada pela Organização 

da prova; 



8.14. É obrigatório o uso do numeral de corrida (frente do corpo e na altura do peito); 

8.15. Independente do controle de trânsito, os atletas deverão manter-se dentro do 

percurso conforme orientação dos fiscais. A não obediência poderá levar à desclassificação 

do atleta. 

8.16. Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova (ex: desacatar os 

fiscais, staffs e/ou organizadores do evento, ou outros participantes entre outros); 

8.17. Os atletas não poderão de forma alguma utilizar acessórios que auxiliem no 

desempenho da corrida, como também, não poderão ser acompanhados por crianças e/ou 

animais de estimação. A não obediência poderá levar à desclassificação e impedimento de 

participação do atleta. 

8.18. A Organizadora está isenta de quaisquer danos, prejuízos e/ou condenações 

decorrentes de responsabilidade civil contratual ou extracontratual decorrentes da prova. 

8.19. O resultado será divulgado no site www.princesadoscampos.com.br/corrida   após 24 

horas do término da prova. 

8.20. Todos os participantes têm a obrigação de estarem cientes do regulamento da prova e 

todo seu conteúdo.  

8.21. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do evento. 

 


