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REGULAMENTO 

CORRIDA EM FAMÍLIA REDECOMPRAS 

 

1 DA PROVA 

 

1.1. A Prova Pedestre denominada “CORRIDA EM FAMÍLIA REDECOMPRAS”, doravante denominada 

EVENTO, será realizada no dia 21 de agosto de 2022, na cidade de Campina Grande – PB, através de percurso 

aferido pela Federação Paraibana de Atletismo nas distâncias de 3 km, 5 km, 10 km e 21 km, com a participação de 

pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritas, doravante denominadas ATLETAS. 

 

1.2 A CORRIDA EM FAMÍLIA REDECOMPRAS é realizada e organizada pelo GRUPO 

REDECOMPRAS, com ORGANIZAÇÃO TÉCNICA e entrega dos respectivos kits através de empresa 

especializada. 

 

1.3 As inscrições são realizadas EXCLUSIVAMENTE no site https://contraorelogio.com.br  e 

presencialmente, no RedeCompras Supermercados (Loja II), localizada à Rua João Lourenço Porto, nº 374, 

Centro, Campina Grande – PB e a classificação será disponibilizada através dos sites:  

https://www.redecomprasdelivery.com.br/ e https://contraorelogio.com.br/. 

 

1.4 O EVENTO terá LARGADA ao Parque do Povo e CHEGADA ao Parque do Povo, conforme o percurso 

detalhado e divulgado no site do EVENTO. 

 

1.4.1. Até a data do EVENTO poderão ser realizados ajustes de percurso, largada e chegada, com o objetivo de 

melhorias técnicas e atendimento às necessidades da Cidade e dos Órgãos Públicos competentes. 

 

1.5 O EVENTO será disputado nas categorias INDIVIDUAL GERAL – masculino e feminino – e 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – subdivididas nas classes CADEIRANTES (CAD) e ATLETAS COM 

DEMAIS DEFICIÊNCIAS (ACDD). 

 

1.5.1. No que tange aos atletas enquadrados na categoria de PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, a inscrição dos 

CADEIRANTES (CAD) apenas poderá ser realizada para o percurso de 5 km e a dos ATLETAS COM DEMAIS 

DEFICIÊNCIAS (ACDD) para todos os percursos. 

 

1.5.2. Fazem parte da categoria ATLETAS COM DEMAIS DEFICIÊNCIAS (ACDD), aqueles com 

deficiência visual total ou parcial (DEV/ DV), amputado membros inferiores e/ou superiores (AMP/DMS), 

deficiente andante membro inferior (DMI), deficiente de membro superior (DMS), deficiente auditivo (DA), e 

deficiente intelectual (DI), nos termos da Lei Estadual n.º 12.108/2021, a saber: 

https://www.redecomprasdelivery.com.br/
https://contraorelogio.com.br/
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I. Cadeirante: O atleta participa da competição com auxílio de cadeira de rodas esportiva (somente com 

cadeira de 3 rodas) ou de cadeira de rodas de competição, sendo obrigatório o uso de capacete e não 

sendo permitido o uso de cadeiras motorizadas, “Handcycles”, e cadeiras de uso social (diário) com 

exceção ao caso que tiver auxílio de terceiros; 

II. Deficiente Visual: O atleta que tem deficiência visual, caracterizada pela perda ou redução da capacidade 

visual em um ou em ambos os olhos, independentemente do grau ou tipo de deficiência, devendo 

correr com um atleta guia, de quem não pode, em hipótese alguma, prescindir e com quem deve estar 

unido por um cordão (com no máximo 0,5m de comprimento) ligado a um de seus dedos ou mão ou 

ao braço, podendo ser utilizada também urna cinta para os guias; 

III. Amputado de   membro   inferior:   O   atleta   que   tem deficiência(s) no(s) membro(s) inferior(es), com 

ausência total ou parcial de um ou dois membros inferiores e que utiliza prótese especial para sua 

locomoção; 

IV. Deficiente andante Membro Inferior . O atleta que tem deficiência(s) no(s) membro(s) inferior(es), com 

preservação total dos membros, que utiliza órteses como forma de auxílio para sua locomoção 

(bengalas, muletas, andador, entre outros); 

V. Deficiente Intelectual: O atleta que apresenta limitações nas áreas de habilidades e adaptação 

(comunicação, cuidado pessoal, relacionamento familiar, habilidade social e recreativa, cuidados com 

saúde e segurança, percepção dos sentidos e direção, desenvolvimento acadêmico, relacionamento na 

comunidade e trabalho), devendo correr independentemente do grau de deficiência, com um atleta 

guia, não podendo, em hipótese alguma, prescindir do mesmo, e devendo o atleta guia manter-se 

sempre atrás ou ao lado do atleta; 

VI. Deficiente de Membro Superior. O atleta tem ausência total ou parcial de qualquer parte do(s) membro(s) 

superior(es), o que causa alteração do eixo de equilíbrio e consequente desestabilização ao caminhar; 

VII. Deficiente Auditivo, independentemente do grau, seja total ou parcial. 

 

1.5.3. A deficiência do atleta deve ser comprovada no ato da retirada do kit, através de documento 

comprobatório ou apresentação de Laudo Médico comprovando a deficiência, seja de órgão particular ou público, 

sendo observado o número do CID (Classificação Internacional de Doenças), ou mediante apresentação de Cartão 

Acessibilidade para pessoa com deficiência. O atleta inscrito na categoria ATLETAS COM DEMAIS 

DEFICIÊNCIAS (ACDD) que não apresentar o documento comprobatório, será automaticamente remanejado 

para a categoria GERAL. 

 

1.5.4. Na categoria CADEIRANTE (CAD), será permitido ao atleta participante apenas cadeiras de rodas 

esportivas – com 3 rodas, duas grandes e uma pequena, que fazem uso das mãos para movimento do equipamento 

através das rodas e não com catracas, “pedais manuais”, correntes ou elementos mecânicos que favoreçam o 

movimento, não sendo permitido, ressalta-se, o uso de cadeiras motorizadas, “Hand Bike” ou “Handcycles”, bem 
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como sem o auxílio de terceiros –, sendo obrigatório o uso de capacete. É de exclusiva e única responsabilidade do 

ATLETA a manutenção de sua cadeira de rodas esportiva e em perfeitas condições de uso para a espécie de 

EVENTO prevista neste Regulamento. 

 

1.6 A concentração do EVENTO se iniciará às 06h00min, visando promover a integração da prática de 

atividade física em família e a LARGADA está prevista para os horários abaixo relacionados, que serão confirmados 

ao participante na entrega dos kits, bem como disponibilizados no site do EVENTO, conforme a categoria do 

ATLETA: 

 

- CATEGORIA 21 km (GERAL): 6:30h. 

 

- CATEGORIA 5km (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA): LARGADA 6:40; 

 

- CATEGORIAS  5 km e 10 km (GERAL): LARGADA 6:45h; 

 

- CATEGORIA  3 km  (GERAL): LARGADA 07:00h; 

 

1.6.1. O horário da LARGADA será às 06h30, mas ficará sujeito a alterações em razão da quantidade de 

inscritos, bem como por problemas de ordem externa, tais como: tráfego intenso, falhas de comunicação, suspensão 

no fornecimento de energia, dentre outros. 

 

1.6.2. A LARGADA será dada com os atletas separados em baias. 

 

1.6.3. A prova de 21 km terá a duração máxima de 03 (três) horas. 

 

1.7 A arbitragem da prova será efetuada pela Federação Paraibana de Atletismo. 

 

1.8 De acordo com a determinação da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO (CBAT), a idade 

MÍNIMA para atletas participarem de corridas de rua com distância de até 5 km, é de 14 (quatorze) anos completos 

até o dia 31 de dezembro do ano a ser realizada a prova. 

 

1.8.1 Os atletas menores de 18 (dezoito) anos só poderão participar da prova com a distância de até 5 km, desde que 

autorizado pelos pais ou responsável legal, por escrito, através da assinatura de Termo de Responsabilidade – com 

firma reconhecida –, disposto no ANEXO II deste Regulamento, acompanhado da cópia de documento com foto. 

 

1.9 A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de classificação geral e por faixas etárias é a que 

o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova. 
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2 DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições serão realizadas conforme o disposto no Tópico 1.3 deste Regulamento. 

 

2.2 O valor da inscrição será dividido por lotes, com os seguintes valores, para os percursos de 5km, 10km e 

21km: 

 

- Lote 1: R$79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) de 15/05/2022 a 15/06/2022 

- Lote 2: R$89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) de 16/06/2022 a 31/07/2022 

- Lote 3: R$99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) de 01/08/2022 a 15/08/2022 

- Idosos pagarão o valor equivalente a meia inscrição, do respectivo lote comprado. 

 

2.3 O valor da inscrição para o percurso de 3Km/caminhada, terá valor único de R$49,90 (quarenta e nove e 

noventa) de 15/05/2022 a 15/08/2022.  

 

2.4 Do valor da inscrição, parte será revertida para o Instituto Professor Joaquim Amorim Neto (CNPJ n.° 

11.534.319/0001-13). 

 

2.5 Ao se inscrever no EVENTO, o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de 

transferência dessa inscrição para outro atleta, responsabilizando-se pela veracidade das informações inseridas, sob 

as penalidades da Lei. 

 

2.6 As inscrições se encerrarão no dia 15 de agosto de 2022 ou em data anterior, caso seja atingido o limite técnico de 

1.500 (hum mil e quinhentos) participantes, podendo, também, ser prorrogada a critério dos realizadores da prova, 

sem aviso prévio. 

 

2.7 Caso o participante desista ou não possa comparecer ao EVENTO, o valor pago pela inscrição não será 

devolvido. 

 

2.8 A veracidade das informações fornecidas na  Ficha de Inscrição é de inteira responsabilidade do atleta. Se 

comprovada fraude nas informações supramencionadas, o atleta será desclassificado da prova e responderá sob as 

penalidades legais. 

 

2.9 O EVENTO oferecerá infraestrutura para o número oficial de inscritos regularmente na prova. Não serão 

disponibilizados recursos para atletas que não estejam inscritos oficialmente (“pipocas”), de forma que tais atletas 

não são autorizados a utilizar de quaisquer atributos da infraestrutura. 
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2.10 Os atletas com mais de 60 anos de idade têm direito a 50% (cinquenta por cento) de desconto no valor final 

da inscrição, devendo seguir o mesmo processo de inscrição descrita no Tópico 2.1, sendo este benefício 

pessoal e intransferível, sendo exigido pela organização da prova, documento que comprove o direito ao 

benefício no ato da entrega do kit. 

 

2.11 Os atletas com deficiência descritos nos itens 1.5.1 e 1.5.2, terão direito à isenção total no ato da inscrição. 

Aos atletas atletas guias, que são acompanhantes de pessoas com deficiência, será concedido isenção parcial, 

conforme preleciona os exatos termos da Lei Estadual n.º 12.108/2021, devendo, para tanto, seguir o mesmo 

processo de inscrição descrita no Tópico 2.1, sendo este benefício pessoal e intransferível, sendo exigido pela 

organização da prova, documento que comprove o direito ao benefício no ato da entrega do kit. 

 

2.12 Será concedido desconto de 50% aos atletas guias, que são os responsáveis dos atletas com deficiência, 

limitado a 50% (cinquenta por cento) para 1 (um) atleta guia. 

 

3 DA ENTREGA DOS KITS 

 

3.1 Para cada atleta inscrito no EVENTO, será disponibilizado 01 (um) kit de participação, sendo sua retirada 

prevista para o dia 19 e 20 de agosto de 2022 em local ainda não definido (o local e horários da retirada serão 

amplamente divulgados em redes sociais e na página oficial do evento como também do realizador na semana que 

antecede o evento). 

 

3.1.1 Os kits não serão entregues em datas ou horários diferentes, em hipótese alguma. 

 

3.1.2 O atleta que não retirar o kit nas datas e nos horários estipulados, ficará impedido de participar da prova. 

 

3.2 No momento da retirada do kit, será exigida a apresentação de um documento oficial com foto. 

 

3.2.1 A retirada do kit por terceiros deverá seguir os seguintes critérios: apresentação de Procuração com 

poderes específicos para o ato, comprovante de pagamento e cópia de documento de identificação do atleta 

inscrito. 

 

3.3 O kit da corrida será composto, por 1 (um) número de peito, 1 (uma) camiseta em tecido tecnológico 

específico para corridas de rua e 1 (um) chip de cronometragem eletrônica (com exceção do percurso de 

3km/caminhada). 

 

3.4 O atleta deverá conferir, no ato do recebimento do kit, todos os dados contidos, bem como o número de peito, 

visto que não serão aceitas reclamações cadastrais e/ou correções no dia da prova. 
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3.5 O tamanho das camisetas escolhidas na inscrição está sujeito à alteração, de acordo com a disponibilidade no 

dia da entrega do kit, não podendo o atleta alegar a impossibilidade de participação por não haver camiseta 

conforme preenchimento de formulário. 

 

4 DO SISTEMA DE CRONOMETRAGEM (UTILIZAÇÃO DO CHIP) 

 

4.1 O sistema de cronometragem a ser utilizado no EVENTO será o transponder (chip), que será entregue 

juntamente com o kit na data, horário e local estipulados no Tópico 3.1, não estando disponível para entrega no 

dia da prova. 

 

4.2 O tempo de todos os atletas que participarem dos percursos de 5km, 10km e 21km, será cronometrado e 

informado posteriormente na sua totalidade, através do site www.contraorelogio.com.br, observadas às normas 

previstas neste Regulamento. 

 

4.3 O uso do chip é obrigatório para os atletas inscritos nos percurso de 5km, 10km e 21km, acarretando a 

desclassificação do atleta, caso seja observado por algum fiscal a respectiva falta de uso, ficando impedido, também, 

de receber a medalha de participação no EVENTO. 

 

4.3.1 A utilização inadequada do chip é de responsabilidade única do atleta, podendo acarretar a não marcação do 

tempo, isentando a Comissão Organizadora na divulgação dos resultados de tal atleta. 

 

4.4 O chip é de uso único e não precisa ser devolvido ao final do evento. 

 

5 INSTRUÇÕES GERAIS 

 

5.1 Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora de antecedência do início da prova, 

quando serão dadas as instruções finais. 

 

5.2 O competidor deverá obrigatoriamente afixar o número no peito, de forma visível, sem rasura ou alterações, 

durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem esta 

exigência. 

 

5.3 É obrigação do atleta ter o conhecimento do percurso. 

 

5.4 O mapa do percurso é disponibilizado no site oficial da corrida, bem como amplamente divulgado nas redes 

sociais. A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros, além do 

http://www.contraorelogio.com.br/
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uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da Comissão Organizadora da prova. 

 

5.5 O acompanhamento dos atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., com bicicleta e outros meios 

(pacer), que caracterizem vantagem no resultado final da prova, acarretarão a desclassificação do participante. 

 

5.6 Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os classificados com melhor 

tempo, sucessivamente. 

 

5.7 É proibido pular grades, cavaletes, ou qualquer outro material que delimite a área da largada para entrar no 

corredor, em qualquer momento da prova. 

 

5.8 O atleta que empurrar outro atleta, de modo a impedir sua progressão, estará passível de desqualificação na 

prova. 

 

5.9 O atleta que, sair do percurso ou deixar de correr voluntariamente, deverá retirar-se da prova, não sendo 

permitido a sua continuidade na corrida. 

 

5.10 Se membro da equipe médica observar situação que ponha risco a saúde do atleta, este deverá retirar-se 

imediatamente da corrida. 

 

5.11 O evento será realizado segundo as Regras contidas neste Regulamento, na ausência de alguma regra será 

seguido as regras oficiais da CBAT. 

 

5.12 Cada atleta participante terá direito ao seguro de acidentes pessoais relacionado ao EVENTO. 

 

6 DA PREMIAÇÃO 

 

6.1 A premiação do EVENTO não é acumulativa em nenhuma categoria. 

 

6.2 Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e 

sem o descumprimento deste regulamento, receberão 01 (uma) medalha de participação. 

 

6.2.1 Para receber a medalha de participação é obrigatório que o atleta esteja portando o número de peito e o 

chip de cronometragem (exceto os atletas do percurso de 3km/caminhada). 

 

6.2.2 Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta. 
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6.3 As 3 (três) primeiras colocações das categorias geral masculina e feminina dos percursos de 5 km, 10 km e 21 km, 

serão definidas por ordem de chegada. As demais colocações serão definidas pela apuração do TEMPO LÍQUIDO, 

gasto por cada competidor para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem, 

devendo o atleta comparecer ao podium. 

 

6.4 A classificação geral, nos percursos de 5 km, 10 km e 21 km será assim distribuída: 

 

6.4.1 Todo PARTICIPANTE que se inscrever no percurso de 5 km, 10 km e 21 km, que completar a prova na 

colocação entre 1º 2º e 3º lugar, na CATEGORIA GERAL MASCULINO ou FEMININO, receberá, além da 

medalha de participação, um troféu. 

 

6.4.2 Todos os atletas regularmente enquadrados na categoria de ATLETA COM DEMAIS DEFICIÊNCIAS 

(ACDD) que completarem a prova em 1º, 2º e 3º colocação nos percursos de 10 km e 21 km, e os CADEIRANTES 

(CAD), que completarem a prova na 1ª, 2ª e 3ª colocação no percurso de 5 km, receberão além da medalha de 

participação, um troféu. 

 

6.5 Não haverá premiação em dinheiro para nenhuma das categorias do  EVENTO.

 

6.6 O atleta que não comparecer ao podium durante a cerimônia de premiação, deverá entrar em contato com a 

organização da prova, através do site oficial do evento e agendar o recebimento do seu prêmio. 

 

6.7 Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site, www.contraorelogio.com.br, no prazo 

máximo de até 72 (setenta e duas) horas após o término do evento. 

 

6.7.1 A Organização do Evento não se responsabiliza pela não divulgação do resultado do atleta que não utilizou o 

chip da forma recomendada neste Regulamento ou por danos cusados ao chip por mau uso. 

 

6.8 A Organização do Evento, bem como seus Patrocinadores, Apoiadores e Realizadores, não se responsabilizam 

por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no EVENTO, sejam ao patrimônio público, a terceiros ou 

outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor. 

 

7 DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES 

 

7.1 Ao participar do EVENTO, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente 

o Regulamento, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e de sua 

aptidão física para a prática de esportes, isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores, Realizadores e 

http://www.contraorelogio.com.br/
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Patrocinadores, em seu nome e de seus sucessores. 

 

7.2 Recomenda-se rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio, para todos os 

atletas que pretendam se inscrever e participar da CORRIDA EM FAMÍLIA REDECOMPRAS. 

 

7.3 Haverá, no EVENTO, serviço de ambulância para emergências e segurança na largada, chegada e percurso 

da prova. 

 

7.4 A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para 

atendimento emergencial aos atletas, um serviço de socorro e ambulância para remoção. 

 

7.4.1 O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na 

Rede Pública, sob responsabilidade desta. 

 

7.4.2 O atleta ou seu acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento, eximindo a 

Organização e a Realização de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até a finalização do 

respectivo atendimento médico. 

 

8 DOS SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

8.1 Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários e guarda-volumes na arena de largada/chegada do 

EVENTO. 

 

8.2 A Organização não se responsabiliza pelo conteúdo dos volumes deixados no guarda- volumes, nem 

tampouco pelo extravio de materiais ou prejuízo que eventualmente os atletas venham a sofrer durante a 

participação no EVENTO. 

 

8.3 O guarda volume será desativado 30 (trinta) minutos após o término da CORRIDA EM FAMÍLIA 

REDECOMPRAS. 

 

8.4 Os postos de hidratação serão posicionados aproximadamente a cada 3 (três) quilômetros. 

 

9 DA DIVULGAÇÃO E DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

9.1 O atleta que se inscreve e/ou participa da corrida, bem como os respectivos staffs e o público em geral, está 

aceitando e concordando em ter sua imagem utilizada e veiculada, sem qualquer limitação de número de inserções 

e reproduções: a) nas redes sociais dos Organizadores, Realizadores e/ou Patrocinadores e prestadores de serviços 
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contratados para fins de divulgação do EVENTO; b) na produção de quaisquer materiais publicitários e 

promocionais relacionadas ao EVENTO e suas respectivas divulgações, tais como, exemplificativamente, 

anúncios em revistas, jornais e TVs, folhetos, cartazetes, “posters”, dentre outros, a serem veiculados, no Brasil 

e/ou no exterior, em quaisquer veículos, formatos e mídia (televisão, cinema, mídias, impressa e alternativa, etc.); 

c) para a produção de materiais publicitários institucionais dos Organizadores, Realizadores e/ou Patrocinadores 

do EVENTO, a serem veiculados nas mesmas condições previstas no item anterior, em veículos próprios dos 

Organizadores, Realizadores e/ou Patrocinadores, tais como jornais, manuais de treinamento de funcionários, 

boletins, catálogos e quaisquer outros materiais a serem distribuídos entre seus funcionários, fornecedores, 

consumidores, empresas franqueadas e parceiras, renunciando ao recebimento de qualquer contraprestação 

pecuniária que vier a ser auferida em decorrência do uso dessas imagens. 

 

9.1.1 A filmagem, a transmissão pela televisão, as fotografias e/ou os vídeo-tapes relativos ao EVENTO têm os 

direitos reservados aos Organizadores, Realizadores, Patrocinadores. 

 

9.1.2 Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional pessoal para a cobertura do evento, 

estará sujeita à autorização e aprovação, por escrito, da Organização e Realização do EVENTO. 

 

10 DA SUSPENSÃO, DO ADIAMENTO E DO CANCELAMENTO 

 

10.1 A Organização, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão do EVENTO, iniciada 

ou não, por questões de segurança pública, vandalismo, condições climáticas adversas, pandemias , epidemias, 

motivos caso fortuito ou de força maior. 

 

10.2 Os atletas ficam cientes que assumem, no ato da inscrição, todos os riscos e os danos da eventual suspensão 

da corrida, mesmo se já iniciada, pelas situações listadas no Tópico 10.1, não gerando qualquer responsabilidade para 

a Organização e a Realização do EVENTO. 

 

10.3 O EVENTO poderá ser adiado ou cancelado a critério da Organização, sendo comunicado aos inscritos 

através site oficial da corrida. 

 

10.3.1 Na hipótese de adiamento ou de cancelamento da corrida, o atleta poderá solicitar o reembolso da 

inscrição. 

 

11 DO CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO 

PARTICIPANTE 

 

11.1. O participante está ciente e Autoriza os Organizadores/Realizadores e/ ou Patrocinadores a realizarem a 
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coleta, a utilização, o armazenamento, o compartilhamento e a eliminação dos seus dados pessoais, em especial 

imagens e/ou filmagens, para o cumprimento de todas as etapas do EVENTO. 

 

11.2. O participante está ciente e autoriza que seus dados sejam compartilhados com as empresas parceiras 

participantes deste evento, para o cumprimento de todas as etapas do EVENTO. 

  

11.3. O participante também está ciente de que depois do prazo legal obrigatório para guarda da documentação 

do EVENTO, os seus dados pessoais serão anonimizados, passando a corresponder apenas à informação 

quantitativa para fins de estatísticos.  

 

11.4. O banco de dados cadastrais deste EVENTO é de inteira responsabilidade dos Organizadores/ 

Realizadores e/ ou Patrocinadores, os quais assumem o compromisso de proteger os dados pessoais cadastrados, 

mantendo absoluta confidencialidade sobre tais informações, garantindo que, não serão compartilhados com 

terceiros a qualquer título, em conformidade com a Lei n.º 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), 

ressalvada a utilização conforme previsão legal concernente ao fiel cumprimento da execução deste EVENTO. 

 

11.5. O participante está ciente de que a qualquer momento poderá revogar o consentimento fornecido, optar 

pela anonimização, bloqueio, retificação ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018), por meio do e-mail do DPO 

(encarregado), qual seja: dpo@redecompras.com. No entanto, está ciente, também, de que os 

Organizadores/Realizadores e/ ou Patrocinadores poderão permanecer com seus dados pessoais, durante e após 

o EVENTO, pelo período determinado em lei, para cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória impostas 

por órgãos de fiscalização ou pelo Poder Judiciário, e para o exercício regular de direitos em processos judiciais, 

administrativos e/ou arbitrais, nos termos do artigo 16 da legislação de proteção de dados. 

 

11.6. Caso o participante tenha dúvidas sobre questões relativas ao tratamento dos seus dados pessoais, deverá 

utilizar o canal a seguir elencado, qual seja: dpo@redecompras.com. 

 

12 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

12.1. Os protestos ou reclamações, relativos ao Resultado da competição, referentes à colocação ou condução da 

prova, deverá ser feita por escrito, e entregue a um árbitro oficial da FPBA e à Organização da CORRIDA EM 

FAMÍLIA REDECOMPRAS. 

 

12.2. Ao participar do EVENTO, o atleta aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e 

espontânea vontade, assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros, ou quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 
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12.3. Não haverá reembolso, por parte da Organização e da Realização do EVENTO, de nenhum valor 

correspondente aos equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual 

for o motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que porventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento. 

 

12.4. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes, existindo sinalização para a orientação dos 

participantes. 

 

12.5. As dúvidas, omissões ou esclarecimentos sobre informações técnicas deverão ser enviadas pelos atletas 

através do e-mail exposto no site oficial do evento, pelos telefones e/ou whatsapp da comissão técnica, nos 

números (83) 98846-0871/98846-5776, ou no RedeCompras Supermercados (Loja II), localizado à Rua João 

Lourenço Porto, n.º 374, Centro, Campina Grande – PB, para que sejam registradas e respondidas no prazo de 

até 7 (sete) dias úteis. 

 

12.6. A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, alterar ou revogar este 

Regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial da CORRIDA EM FAMÍLIA 

REDECOMPRAS. 

 

12.7. Ao se inscrever na presente CORRIDA EM FAMÍLIA REDECOMPRAS, o atleta assume 

automaticamente o conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens 

supracitados e acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum Órgão ou 

Tribunal, no que diz respeito a qualquer situação imputada aos Organizadores e aos Realizadores do EVENTO. 

 

 


