
  

 

REGULAMENTO GERAL DA PROVA 

 

1 - A PROVA  

a. A prova “RUNNING FOR ANIMALS VIRTUAL” será organizada pela ASSOCIAÇÃO MERCY FOR ANIMALS BRASIL               

("ORGANIZAÇÃO") e será realizada no dia 21 DE FEVEREIRO DE 2021, em formato VIRTUAL, com participantes                

inscritos de todos os gêneros ("Prova"). 

b. Os participantes ("ATLETAS") podem optar pelas seguintes modalidades: 

b1. Corrida ou caminhada por distância aproximada de 5 km, 10 km ou 15 km. 

c. A largada da prova está prevista para às 8h00min (para todas as modalidades). 

d. A largada e a chegada serão feitas em local de escolha do ATLETA, sendo que haverá um encontro virtual às                     
8h00min para aquecimento e inauguração da atividade. 
 
d1. Informações para o acesso virtual serão enviadas próximo à data da prova. 
 
e. Os ATLETAS devem seguir os protocolos de segurança e podem postar foto nas redes sociais usando as hashtags                   

#RunningForAnimals e #MercyForAnimals. 

 

2 - REGRAS DE PARTICIPAÇÃO  

a. A idade mínima para participar da prova é de 18 anos, porém atletas menores de idade poderão participar                  

desde que aceitem o termo no momento da inscrição. 

b. O ATLETA inscrito é responsável por seguir os protocolos de segurança da Covid-19 do Ministério da Saúde                 

(https://coronavirus.saude.gov.br/), bem como respeitar seus limites pessoais e condições de saúde.  

c. A inscrição é individual e intransferível. Solicitações de reembolso serão aceitas apenas até o dia 9 de                 

janeiro de 2021. 
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3 - REGRAS GERAIS 

 

a. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os               

ATLETAS. A realização de tais exames, contudo, é de exclusiva responsabilidade dos ATLETAS, e a ORGANIZAÇÃO não                 

realizará nenhum tipo de averiguação de preparo físico para participação na prova. 

b. Ao participar desse EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata                

totalmente o REGULAMENTO e suas regras. 

c. O ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem para que os ORGANIZADORES possam usar as fotos                    

postadas nas redes sociais com as hashtags #RunningForAnimals e #MercyForAnimals, 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. 

d. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer item deste REGULAMENTO sem prévio aviso, conforme                 

as necessidades do EVENTO. 

 

4 - INSCRIÇÕES E VALORES  

a. As inscrições para a prova estarão limitadas ao número máximo de 1000 (mil) participantes, entre corredores e                  

caminhantes. 

b. As inscrições deverão ser realizadas  por meio do site  www.desfrutefest.com.br 

c. As inscrições para o público geral custarão: 

VALORES do 1° lote - Válido até 07/01/2021 

● Kit Básico - R$89,00 

Incluso: Camiseta da corrida + medalha + número do atleta + viseira + brindes 

● Kit Completo - R$149,00 

Incluso: Camiseta da corrida + medalha + número do atleta + viseira + caneca da MFA + garrafa da MFA + brindes 

Nota sobre o kit do atleta: As cores dos itens e suas estampas podem sofrer alterações de acordo com a necessidade                     

do evento, seus patrocinadores e fornecedores. 

AÇÃO SOLIDÁRIA: 100% do valor da inscrição será doado para a Mercy For Animals, como               
incentivo e apoio à causa animal. 

 

5 - ENTREGA DE KIT: 

Entrega pelos Correios: O pagamento do frete é por conta do atleta e deve ser efetuado com a inscrição. O custo                     

será calculado de acordo com a tabela dos Correios. A equipe da Mercy For Animals se compromete a postar o kit                     

com 10 dias de antecedência da prova, não se responsabilizando por atrasos ou greves dos Correios. 
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