
 

O Evento 
 

AMIGOS BEER RUNNERS é o único evento de corrida em recife que combina três ingredientes 

apaixonantes na medida certa: CORRIDA, CERVEJA e MÚSICA. Uma combinação feita para o 

sucesso, harmonizando três paixões nacionais. 
 

1. DATA – O evento temático AMIGOS BEER RUNNERS, será realizada no Sábado dia 30 de 

novembro, com largada prevista para as 11:00hs no Parque da Jaqueira, Rua do Futuro s/n 

Jaqueira; 
 

2. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – A largada da corrida será realizada no Sábado, com qualquer 

condição climática. Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, regularmente 

inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da corrida. NÃO SERÁ PERMITIDA A 

PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE 18 ANOS; 
 

3. LARGADA E CHEGADA – A largada se dará no Parque da Jaqueira, as 11:00hs e a Chegada será 
na Rua da Hora, 76, espinheiro, onde estará montada a arena do evento com banda de música 
ao vivo, degustação de cerveja gratuita e tira gostos com preços especiais para abrilhantar nossa 
confraternização pós prova; 

 

IMPORTANTE: As ruas funcionarão no sistema “siga pare”, portanto todos, sem exceção devem 

largar juntos em largada única. 
 

4. PERCURSO – A CORRIDA será disputada na distância aproximada de 10km, passando e 

parando em 10 bares para nossa degustação de cervejas.  

 

5. SEGURANÇA – É importante salientar que todos devem correr juntos ou em grupos visando 

uma melhor proteção junto aos carros, observem também sempre os cruzamento e carros nas 

ruas que passam ao lado. 

 

5.1. Teremos seguro de acidente para todos os atletas inscritos através do nome e C.P.F., 

portanto, caso seja repassada a sua inscrição para outra pessoa, no caso de acidente o mesmo 

não será contemplado pelo seguro e a organização não terá nenhuma responsabilidade pelo 

mesmo, ficando e assumindo a responsabilidade o atleta inscrito e que cedeu sua inscrição. 
 

6. IDADE MÍNIMA - Por se tratar de um evento temático com caráter de diversão adulta, onde 
serão oferecidas bebidas alcóolicas, a idade mínima para se inscrever e participar é 18 anos. 
Sendo expressamente proibida a participação de menores de 18 anos. 

 

6.1 A idade a ser considerada é a que o atleta terá no dia da prova. 
 

7. TERMO DE RESPONSABILIDADE – No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento 

assinalando a opção apresentada no sistema on-line o participante aceita todos os termos do 

regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o 

“TERMO DE RESPONSABILIDADE” parte integrante deste regulamento.



 
 

8 REEMBOLSO e DESISTÊNCIA - O reembolso será efetuado de acordo com o código de defesa do 

consumidor. O estorno do valor poderá ser solicitado através da plataforma de compra utilizada 

pelo atleta, desde que esse direito seja requisitado em até 7(sete) dias da data do pagamento e 

que seja em até 7 dias (sete dias) antes do evento. 
 

Independente do motivo, o mesmo fica ciente do desconto da taxa de serviço para a 

administração do estorno, fixada em 10%. 
 

9. ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES - As inscrições serão encerradas no dia 12 de novembro ou 

em data anterior a esta, caso seja atingido o limite de inscrições. 
 

10. ALTERAÇÃO - A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, 

elevar os valores e aumentar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 

disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio; 
 

11. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES – Os participantes são responsáveis pela veracidade das 

informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será 

desclassificado da corrida e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental; 
 

12. INSCRIÇÃO PARA IDOSO - O idoso NÃO terá descontos de até 50% sobre o valor da inscrição 

individual cobrado. 

 

13. ORIENTAÇÕES FINAIS – Fica estritamente proibido chamar qualquer pessoa que não está 

inscrita para participar da corrida como acompanhante, como também oferecer cerveja nos 

bares do percurso. Informo que no caso de não cumprimento dos fatos acima relatados, o C.P.F. 

da pessoa que descumpriu a determinação será excluído do nosso banco de dados e não poderá 

participar das próximas edições. 

 

13.1 Não Haverá entrega de medalha, número de peito, nem chip e também não haverá 

vencedor ou premiação para o mesmo, pois trata-se de uma confraternização de atletas 

corredores. 

 
 

13. ENTREGA DE KITS 
 

LOCAL E DATA – A entrega dos kits da corrida acontecerá na sexta, dia 29 de novembro de 2019 das 

10:00 as  20:00  em local a ser informado  



 

 
 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Eu, “identificada no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, 

DECLARO para os devidos fins de direito que: 
 

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida temática individual de aproximadamente 5km que 

terá caráter de diversão e não competição, onde a mesma é permitida apenas para maiores de 18 

anos por ser um evento que terá à disposição dos atletas degustações pontuais de bebida 

alcóolica. 
 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste evento e estou ciente que 

não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 
 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação neste evento (que incluem possibilidade de invalidez e morte), 

isentando a  Xtry  Marketing e  Eventos Ltda, organizador  do evento, seus colaboradores e 

patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, 

morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação neste evento. 
 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do evento. 
 

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou 

outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material 

publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e 

também,  qualquer  material  ou  objeto  que  ponha  em  risco  a  segurança  do  evento,  dos



 

participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou 

autoridades, das áreas acima descritas. 
 

6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores 

de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o 

regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas as mesmas, 

e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio à equipes montadas em locais 

inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por 

escrito da organização, podendo ser retirado da corrida e do local do evento em qualquer tempo. 
 

7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da 

corrida. 
 

8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do 

evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus 

para a organizadora Xtry Marketing e Eventos, mídia e patrocinadores. 
 

9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que 

vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação neste evento. 
 
 

Local e Data:                                               _, _,                                           de 2019

 
 
 
 

 
Assinatura 


