
REGULAMENTO 
 
 
1.  O Desafio 

1.1.  O desafio será realizado das 00:00 do dia 06/12/2021 a 23:59 do dia 
12/12/2021. 

1.2.  O horário para realizar a corrida fica a critério do participante.  

1.3.  O participante deverá ser membro do Permita-se Clube de Corrida no Strava.  

1.4.  O desafio consiste em o participante completar 42.195m (uma maratona) 
durante o período acima supracitado caminhando ou correndo. 

1.5.  Esta corrida é organizada pelo Campus Professor Alberto Carvalho -
Universidade Federal de Sergipe e pelo clube de corrida Permita-se Clube de Corrida 

1.6.  Não é válida a utilização de esteira para cômputo da quilometragem. 

1.7.  Não é válida atividade manual para cômputo da quilometragem. 

1.8.  É obrigatório o envio do link do Strava ou Print das atividades para o whatsapp 
(79)9974-9238. 

1.9. O não cumprimento de qualquer item acima determina a não validação do 
desafio. 

  

2.  Inscrição  

2.1. A inscrição deverá acontecer através do site https://www.itabaiana.ufs.br 

2.3. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção 
apresentada na ficha de inscrição, o(a) atleta aceita todos os termos do regulamento 
e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o 
termo de responsabilidade. 

2.4. As inscrições se encerram no dia 06 de dezembro de 2021.  

2.5.  Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na 
ficha de inscrição e também pela formalização do tempo enviado pelo aplicativo de 
corrida.  

2.6.   A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta 
ser substituída por outra, em qualquer situação. 



  

5.   Condições físicas dos atletas e serviços de apoio 

5.1. Todos os(as) atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 
realização da corrida, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão 
física para participar da corrida.  A organização não se responsabilizará pela saúde 
física dos atletas.  

5.2.   O atleta é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua 
condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo 
da competição. 

5.3.   A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos 
atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela 
participação na corrida. Será disponibilizado um serviço de ambulância UTI para 
atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede 
pública de saúde. 

      

6.  Direito de imagem e direitos autorais 

6.1. Os inscritos estarão abdicados de todos os direitos referentes à: fotografias, 
filmes, reportagens ou programas de rádio e televisão. 

6.2. 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 
pelos organizadores. 

7.  Disposições gerais 

7.1. É obrigatório que o(a) atleta concorde no ato de inscrição com o termo 
responsabilidade para a participação da corrida. 

  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 Eu, ______________________ inscrito na corrida intitulada DESAFIO UFS 
ITA/PERMITA-SE CLUBE DE CORRIDA no perfeito uso de minhas faculdades, 
DECLARO para os devidos fins de direito que: Estou em plenas condições físicas e 
psicológicas de participar desta Desafio; ciente de todos os riscos de saúde 
envolvidos (que incluem possibilidade de invalidez e morte) e suas consequências 
pela participação nesta PROVA, isentando a UFS e o Clube de Corrida Permita-se, 
seus organizadores, parceiros, colaboradores e patrocinadores DE TODA E 
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, 



que porventura venha a sofrer. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos 
os termos do regulamento do DESAFIO VIRTUAL. 

  

 


