EVENTO
1. O evento CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS reunirá 8 (oito) modalidades/atividades
esportivas com a finalidade de promover a qualidade de vida pela prática esportiva, bem
como a divulgação destes desportos.
MODALIDADES:
1 - Basquete 3 x 3
2 - Skate
3 - BMX Freestyle
4 - Escalada
5 - Futebol Street
6 - Spinning
7 - Fitness
8 - Parkour
2. O Evento será realizado no dia 8 (domingo) do mês de ABRIL do ano de 2018, na Praça
da Bíblia, na cidade de LEME/SP.
3. O horário de abertura do evento será às 7:30 horas e o horário de encerramento das
atividades será às 17:30 horas. O Evento será realizado independentemente das condições
climáticas. Poderá, o Evento, ser cancelado ante eventos de força maior, que possam
colocar em risco a integridade física dos participantes e/ou espectadores.
4. Estão aptos a participar do Evento (i) englobando todas as atividades esportivas:
participantes de qualquer sexo, inclusive portadores de necessidades especiais (“PNE”);
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
PNE

A: 14-15 ANOS
B: 16-17 ANOS
C: 18-20 ANOS
D: 21-24 ANOS
E: 25-30 ANOS

5. As crianças com idade inferior a 14 (catorze) anos não poderão participar das
atividades esportivas e sua entrada e acompanhamento no Evento será de
responsabilidade dos respectivos pais.
6. Todos os participantes inscritos para o CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS
deverão dar ciência de sua participação através da concordância com o Termo de
Responsabilidade, parte integrante deste Regulamento disponibilizado no ato de inscrição
através do SITE OFICIAL do evento.
7. Para composição da grade horária das atividades inseridas dentro do CIRCUITO DE
ESPORTES URBANOS, são estipuladas:
- Basquete 3 x 3: jogos com 10 minutos de duração.
- Skate: sessões com limite de 10 minutos
- BMX Freestyle: bateria com limite de 10 minutos
- Escalada: sessão com limite de 5 minutos
- Futebol Street: partidas de 10 minutos
- Spinning: sessões de 15 minutos
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- Fitness: aulas de 20 minutos
- Parkour: circuito com limite de tempo de 10 minutos
8. As atividades serão divulgadas no site oficial do evento www.esportesurbanos.com.br
INSCRIÇÃO
9. Toda a inscrição para o CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS obedecerá o critério da
“GRATUIDADE”.
10. As inscrições são limitadas a 1.000 (um mil) participantes (“Participantes” ou
“Inscritos”) e deverão ser feitas pela internet, no site www.esportesurbanos.com.br
ou nos pontos estabelecidos e divulgados pela Organização.
11. No momento de efetuar a inscrição o participante deverá fornecer todos os dados
obrigatórios contidos no cadastro.
12. O prazo final para as inscrições será o dia 06 de abril de 2018 ou até o exaurimento
das vagas, caso em que as inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem
aviso prévio. As inscrições poderão ser prorrogadas, a critério exclusivo da organização.
13. O Evento será realizado em um dia. O Inscrito deverá selecionar a atividade esportiva
que pretende participar do Evento no ato da Inscrição.
14. A inscrição poderá ser cancelada no prazo de 7 (sete) dias contados da efetivação
desta. Não será permitido o cancelamento após o prazo acima estipulado e/ou caso o
participante não possa participar da prova por quaisquer motivos.
15. No dia da realização do evento, caso seja verificada a desistência ou o não
comparecimento do (a) participante inscrito (a), a organização poderá disponibilizar
inscrições no local do evento até que se atinja o limite de 1000 (hum mil) participantes.
Entrega de Kit do Evento
16. A retirada dos Kits do Evento realizar-se-á no dia 7 de abril de 2018 (sábado) das
11:00 às 17:00 horas, na Praça da Bíblia e no dia 8 de abril de 2018 (domingo) a partir das
6:30.
17. A critério da organização poderão ser definidos outros pontos na cidade de Leme/SP
até a data de realização do evento para entrega do Kit, previamente comunicados por email.
18. Cada Inscrito terá direito a apenas 1 (um) Kit do Evento.
19. O Kit do Evento é composto por: (i) camiseta (ii) medalha de participação (iii) lanche.
20. Os itens do Kit do Evento não poderão ser trocados, por estarem atrelados à
participação do Evento.
21. Poderá a Organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas
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durante a realização da inscrição, entretanto este ato será de acordo com a
disponibilidade de estoque. As peças de vestuário são oferecidas pela Organização
como forma de cortesia, com cotas limitadas de quantidade, portanto não serão
feitas trocas de tamanho no ato da retirada do Kit do Evento. Os tamanhos estão
especificados no site de inscrições. Quanto antes o participante realize sua inscrição,
mais chances ele terá para assegurar o tamanho ideal das suas peças de vestuário.
22. Os Kits do Evento deverão ser retirados pelo Inscrito ou por terceiros mediante
apresentação obrigatória do documento de confirmação de inscrição e/ou o documento
oficial com foto (RG ou CNH) do Inscrito.
23. O Inscrito que não retirar o seu Kit do Evento na data e horário estipulado pelo
presente Regulamento, perderá o direito ao kit. Não serão entregues kits do
evento após o Evento.
24. Ao receber o Kit do Evento, o responsável deverá conferir os dados e o número de
identificação. Não serão aceitas reclamações posteriores.
PARTICIPAÇÃO
25. Os Inscritos deverão estar no local do evento com, pelo menos, meia hora de
antecedência do início das atividades, quando serão dadas as instruções sobre o
Evento.
26. Os Inscritos somente poderão ingressar no Evento se estiverem sob posse da
camiseta entregue no Kit do Evento.
27. Haverá serviço de assistência médica na arena do Evento para qualquer tipo
de emergência envolvendo os Inscritos do Evento. Para atendimento emergencial
aos Participantes, será disponibilizado serviço de ambulância para remoção. O
atendimento médico, propriamente dito, tanto de emergência como de
continuidade, será realizado pela Rede Pública, sob responsabilidade desta.
28. O Inscrito ou acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de
atendimento médico, eximindo, assim, a Organização do evento de qualquer
responsabilidade quanto à remoção/transferência e atendimento médico neste
caso.
29. O Diretor Médico do Evento reserva-se o direito de, durante o transcorrer da
prova, retirar qualquer Inscrito que não tiver condições de saúde adequadas para
a prática esportiva.
30. A segurança será garantida por profissionais contratados junto a empresa
especializada e haverá fiscais para orientação dos Participantes. A organização não se
responsabiliza por qualquer extravio de objetos pessoais e/ou materiais ou prejuízo que
porventura os Participantes venham a sofrer durante a participação no Evento.
31. Serão disponibilizados pontos de hidratação e banheiros químicos masculinos
e femininos nos locais do Evento para todos os Inscritos.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

REGULAMENTO OFICIAL CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS

32. Os Participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas
no ato da inscrição. Caso haja fraude comprovada, o inscrito será retirado do Evento,
podendo ser responsabilizado cível e criminalmente pelo ato.
33. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser
substituída por outra, em nenhuma situação.
34. Todos(as) os(as) Participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação
médica para participação nas atividades esportivas oferecidas no Evento, pois a
organização não se responsabilizará pelas condições de saúde dos(as) Inscritos.
Por segurança, recomenda-se aos inscritos a realização de rigorosa avaliação
médica para a participação no Evento.
35. O Inscrito é responsável pela decisão de participar do Evento, avaliando sua
condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar
ao longo das atividades.
36. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Ao efetuar a inscrição para o Evento, o Participante:
a) Aceita todos os termos deste regulamento, participando por livre e espontânea vontade;
b) DECLARA GOZAR DE PLENA SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL PARA
PARTICIPAR DA PROVA, RESPONSABILIZANDO-SE POR OCASIONAIS DANOS À
SUA SAÚDE, SENDO CONHECEDOR DE SEU ESTADO DE SAÚDE E DE SUA APTIDÃO
FÍSICA PARA PARTICIPAR DO EVENTO, ISENTANDO OS ORGANIZADORES,
COLABORADORES E PATROCINADORES DO EVENTO DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS MATERIAIS, MORAIS OU FÍSICOS,
QUE PORVENTURA VENHA A SOFRER, ADVINDOS DESTAS CONDIÇÕES;
c) CEDE, A TÍTULO GRATUITO, TODOS OS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO D SUA
IMAGEM, PELA ORGANIZAÇÃO, SEUS REALIZADORES, PATROCINADORES E
APOIADORES, INCLUSIVE O DIREITO DE ARENA, EM SUAS AÇÕES DE MARKETING
E DIVULGAÇÃO DE OUTROS EVENTOS.
Os Inscritos e respectivos responsáveis, ao preencher o cadastro de inscrição ou
equivalente (ofícios, listagens de equipes, internet etc.), concordam em ceder
gratuitamente à Organização e aos patrocinadores seus nomes, imagem e som de voz,
com vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a
divulgação dos resultados do Evento, eventos correlatos, reforço de mídia publicitária,
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos de
imagem (internet, foto, vídeo e TV, entre outros meios) ou qualquer outro tipo de
transmissão e/ou divulgação, como peças promocionais, Internet e outras mídias, de
qualquer natureza e a qualquer tempo.
d) Autoriza a utilização de seus dados cadastrais pela Organização e Apoiadores do evento
em suas ações de marketing.
37. Os realizadores, patrocinadores, apoiadores e a organização do Evento não se
responsabilizam por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que, porventura,
os Inscritos venham a sofrer durante a participação no Evento.
38. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora
de forma soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas decisões.
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39. Não será permitida a promoção, divulgação, propaganda ou venda de qualquer
bem ou serviço pelos Participantes dentro da área de competição e da arena do
Evento, não sendo considerada propaganda as marcas de fábrica contidas nos
equipamentos esportivos, calçados, shorts, bermudas e afins, utilizados pelos
Participantes durante o Evento.
40. Não será permitida a montagem de tendas de equipe dentro da arena do
Evento. A equipe interessada em instalar sua tenda deverá consultar a Comissão
Organizadora, com antecedência, sobre o local mais adequado para a montagem.
41. O Evento poderá ser adiado ou cancelado caso haja condições adversas de
tempo ou outras que coloquem em risco a integridade física dos participantes e/ou
espectadores, sendo comunicada aos inscritos esta decisão pelo do site oficial do
Evento.
42. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
43. Serão sumariamente retirados (as) do Evento pela Organização, em qualquer
momento da competição os (as) participantes que:
a) apresentarem comportamentos impróprios ao bom convívio;
b) fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros
momentos quando estas forem solicitadas;
c) permitirem em seu uniforme de competição a colocação de frases indevidas,
bem como qualquer tipo de publicidade político-partidária;
d) praticarem qualquer ato de vandalismo.
44. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização.
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