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REGULAMENTO 

 

CORRIDA E CAMINHADA VIRTUAL “CAMINHANDO COM VINI 2021”  

 

A Corrida e Caminhada VIRTUAL “CAMINHANDO COM VINI 2021” é uma realização de 

Caminhando com o Vini com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos através da 

Secretaria de Esportes e Cultura, com a Organização e Coordenação da ASA – Associação 

Sãocarlense de Atletismo, que dará pleno cumprimento ao regulamento da prova e responderá 

por todos os detalhes da realização do evento. 

 

O EVENTO 

A prova poderá ser feita onde, quando e como o atleta/inscrito quiser, com opções de percursos 

de 5 km e 10 km para corrida, caminhada de 03 km e 05 km e outras atividades físicas, 

podendo ser realizada entre os dias 20 a 28 de fevereiro de 2021. 

IMPORTANTE: CASO DESEJE COLABORAR, PODERÁ REALIZAR A INSCRIÇÃO E 

REALIZAR QUALQUER TIPO DE ATIVIDADE FÍSICA. 

IMPORTANTE: NO MOMENTO DE SUA INSCRIÇÃO,  OS PARTICIPANTES DE OUTRAS 

REGIÕES  FARÃO OPÇÃO PELO RECEBIMENTO DO KIT ATRAVÉS DO CORREIO. 
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INSCRIÇÕES  

 

Período de inscrições: 01 de Dezembro de 2020 a 15 de Janeiro de 2021, disponível no site 

www.caminhandocomovini.com.br  

 

VALOR DO INVESTIMENTO – R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais) 

 

KIT Corrida/caminhada/outras atividades será composto por: Camiseta alusiva ao evento e 

medalha personalizada em ferro fundido.  

  

Da Inscrição: uma vez efetuada, a inscrição é intransferível e o recurso investido não será 

devolvido em hipótese alguma. 

 
Autorização de Uso de Imagem: os inscritos e respectivos responsáveis, ao realizar sua 

inscrição on line autoriza/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, sem limites de repetição e de tempo. 

 
Declaração de Saúde: ao se inscrever no evento, através da inscrição on line os participantes 

se declaram automaticamente, estar apta e devidamente preparada a participarem do Evento, 

isentando a Organização, Patrocinadores, Apoiadores e demais órgãos públicos ou privados 

http://www.caminhandocomovini.com.br/
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envolvidos na organização do evento, em seu nome e de seus sucessores, de quaisquer 

responsabilidades por problemas de saúde que eventualmente ocorram, porventura venham a 

ocorrer no decorrer do evento, bem como se declararão conhecedores dos itens deste 

regulamento e com os quais concordarão plena e integralmente. 

 

RETIRADA DE KIT 

 

 O KIT deverá ser retirado nos dias 13 ou 14 de fevereiro de 2021 em SISTEMA DRIVE THRU 

das 09 às 13 horas.  

 O local para retirada do KIT será disponibilizado no site do VINI a partir do dia 10 de 

fevereiro de 2021.  

 

 A entrega das camisetas tanto para a CORRIDA, CAMINHADA e OUTRAS ATIVIDADES será 

entregue por ordem de chegada, sendo que, o inscrito receberá o tamanho que escolheu no 

momento de sua inscrição, não podendo, alterar o tamanho de sua camiseta no momento 

da retirada do KIT. Tamanhos que serão confeccionados: (Baby Look feminino G) e, (P, M, G e 

GG unissex). 

 

Procedimento para Retirada: Os atletas/participantes deverão comparecer ao local com 

documento de identificação com foto e comprovante de pagamento (Podendo ser foto de 

documento no celular ou Xerox de documento com foto) para facilitar a retirada de seu kit. Em 

nenhuma hipótese serão entregues kits fora do horário pré-definido acima - Para retirada de 
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kit por terceiros, o retirante deverá apresentar no ato da retirada cópia de documento com 

foto de titular da inscrição e comprovante de pagamento. 

 

 

DIVULGAÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO 

 

1. Entre os dias 20 a 28 de fevereiro de 2021, já será possível realizar a prova/atividades, 

onde e como o inscrito preferir. O RESULTADO, contendo o tempo e a comprovação da 

atividade (Foto) DEVERÁ SER ENVIADO de 01 a 15 de março de 2021 para o SITE 

www.caminhandocomovini.com.br 

2. A EMPRESA RESPONSÁVEL EM VERIFICAR AS INFORMAÇÕES, FARÁ A  

HABILITAÇÃO NO SITE PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO. 

 

Ao finalizar, o atleta pode pegar sua medalha que vem no kit e compartilhar a conquista nas 

redes sociais, marcando a #caminhandocomvini 

 

 
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização. 

 

 

São Carlos, 25 de novembro de 2020. 

Comissão Organizadora 

http://www.caminhandocomovini.com.br/

