NAÇÃO RUBRO-NEGRA EM MOVIMENTO – REGULAMENTO
O Nação Rubro-Negra em Movimento será realizada no dia 21 de setembro de 2019, no
Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, em quaisquer que sejam as condições climáticas, desde que não
ofereça risco aos participantes. O evento abrirá para o público às 14h00.
A modalidade Corrida Infantil terá início às 15:00 (quinze horas) e tem caráter
participativo e, por isso, sem premiação ou classificação. As distâncias de cada bateria podem
sofrer alterações para mais ou para menos conforme condições locais, sem que haja qualquer
aviso prévio, à critério da organização do evento. Os participantes deverão estar no local de
largada com meia hora de antecedência para não perder as chamadas das baterias. A
organização indica fortemente que as crianças utilizem tênis para participação da prova.
* Atenção: Logo após o término de todas as baterias por idades, a organização poderá
fazer uma ou duas baterias extras para crianças que perderem a sua respectiva bateria. Após
isso, não será realizada mais nenhuma bateria e a Corrida Infantil será dada como terminada. A
organização não reembolsará o valor da inscrição, sendo responsabilidade do responsável pela
criança estar atento aos horários do início das baterias, chamadas do locutor e ao cronograma
geral do evento.
* O horário de largada da prova ficará sujeito a alterações em razão da quantidade de
inscritos, bem como por eventuais problemas de ordem externa, tais como tráfego intenso,
fechamentos de vias públicas, causas climáticas ou problemas com segurança pública.

A entrega de kit será realizada nos dias 19 e 20/09, das 15h às 22h e no dia 21/09, das 9h
às 12h, em local a confirmar.
1. REGRAS GERAIS DO EVENTO
1.1.
Regulamento – Todo participante ou responsáveis são obrigados a ter
conhecimento deste regulamento. Ao solicitar a inscrição, o participante ou responsáveis
devem ler o documento. Os inscritos no evento estão automaticamente de acordo e aceitam
todos os termos deste regulamento assim como todas as regras descritas e estipuladas.
1.2.
Vestuários – É proibida a entrada no evento com peças de vestuário (camisa,
short, casaco, meião e etc) alusivas a quaisquer outros clubes de futebol.

1.3.
Hidratação – É de responsabilidade do participante se manter hidratado
adequadamente. A organização montará um ponto de hidratação específico na chegada da
prova das crianças.
1.4.
Percurso – O participante é obrigado a permanecer no percurso designado pela
organização.
1.5.
Competição – as largadas serão divididas por baterias de acordo com as idades,
iniciando sempre pelas crianças de menor idade. As distâncias serão da seguinte forma:
IDADE
DISTÂNCIA
1 a 4 anos
50 metros
5 e 6 anos
100 metros
7 e 8 anos
300 metros
9 e 10 anos
500 metros
11 a 13 anos
1 km
*A distância acima poderá ser alterada conforme condições locais.

1.6.
Ajuda – As crianças de 1 a 4 anos podem receber ajuda de um responsável, sendo
acompanhadas dentro do funil de largada. Demais crianças participam sozinhos da prova,
porém só será permitida a saída da área de pós prova acompanhadas de um responsável.
1.7.
Conduta – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e
agressão verbal ou de qualquer espécie são casos de advertência/banimento do participante
em questão. Esta regra vale em todas as modalidades, seja com outros participantes, staffs,
equipe médica ou membros da organização.
1.8.
Alteração – O Participante poderá solicitar mudanças referentes à camisa em até
30 dias antes do evento. Após esse prazo, não será possível mais efetuar qualquer alteração
na inscrição.
1.9.
Medalha de Participação – O participante deverá retirar a medalha de
participação durante a passagem pela área de pós-prova. Caso contrário, perderá o direito
ao prêmio. Prêmios de nenhuma espécie serão entregues posteriormente ao momento
designado para tal.
1.10.
Kit do Evento – Os kits deverão ser retirados nas datas, locais e prazos divulgados
pela organização, mediante apresentação de documento de identificação com foto,
comprovante de inscrição e termo de responsabilidade. Ao receber o kit, o participante
deverá conferir o conteúdo. Não haverá entrega posterior, mesmo para os que desistirem de
participar do evento, a qualquer tempo. Caso o participante necessite que seu kit seja
retirado por terceiros, é obrigatório a apresentação do termo de retirada por terceiros
preenchido corretamente, disponível no site, a ser entregue junto com a cópia de um
documento com foto do proprietário do kit.
1.11.
Termo de responsabilidade – Todo participante é deverá aceitar o termo de
responsabilidade
durante
o
processo
de
inscrição
no
site
https://www.x3mbrasil.com/inscricoes/inscricoes/nacao-rubro-negra-em-movimento-rj2019.
1.12.
Comprovante de Inscrição – Juntamente com o termo de responsabilidade é
obrigatória a apresentação do comprovante de inscrição que recebe por e-mail como

confirmação da mesma. No caso de não receber o comprovante o participante deve entrar
em contato com antecedência no atendimento@nrmovimento.com.br.
1.13.
Cadastro e dados – O participante autoriza a utilização dos seus dados cadastrais
pela organização em suas próximas ações de marketing. Também concede à mesma os
direitos de utilização de sua imagem e voz para fins de divulgação e publicidade dos eventos.
1.14.
Material – Todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de propriedade
do participante. A organização não fornecerá equipamentos, salvo os entregues junto ao kit
do evento. A organização não se responsabiliza por qualquer extravio de material pessoal ou
prejuízo que porventura os participantes venham sofrer durante a presença no evento.
1.15.
Inscrição/numeral/pulseira – A inscrição, número de peito e pulseira de
identificação são pessoais e intransferíveis. Em caso de perda do número de peito ou da
pulseira, o participante não terá acesso ao funil de largada, ao pórtico de largada, ao percurso
das provas, ao pórtico de chegada e nem direito ao pós-prova (retirada de água, frutas e
medalha). Não é permitida qualquer alteração e mutilação neste número e nesta pulseira,
sob pena de desclassificação, como também é proibido o repasse da inscrição, tanto como
venda entre os participantes.
1.16.
Riscos – O responsável pelo participante assume, por livre e espontânea
vontade, os riscos e suas consequências decorrentes da sua participação na prova, sejam eles
danos morais, físicos, materiais ou de qualquer natureza. Fica a organização, bem como
quaisquer dos patrocinadores e apoiadores envolvidos, isentos da responsabilidade.
1.17.
Guarda-Volume – A organização disponibilizará aos participantes o serviço de
guarda-volumes. Para a utilização será cobrada uma taxa de R$ 7,00 (sete reais), através de
venda antecipada no site, por participante que desejar utilizá-lo. No local, o valor cobrado
será de R$ 10,00 (dez reais), pagamento apenas em dinheiro.
1.18.
PCD - Pessoas com deficiência: Cadeirante, Deficiente Visual e Amputado terão
desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da sua inscrição, conforme Decreto
8.537/2015, sobre o valor da inscrição (100%) correspondente.
1.19.
Sócio-torcedor – No ato de retirada do seu kit, é necessário que o sócio torcedor
apresente sua carteira de identificação que comprove seu cadastro válido.
1.20.
Acima de 60 anos – É considerado idoso o participante com 60 anos (sessenta
anos) completos até o dia do evento ou mais.
1.21.
O idoso terá desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da sua inscrição,
sobre o valor da inscrição (100%) correspondente.
1.22.
Decisões Soberanas – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão
dirimidas pela comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a essas
decisões.
1.23.
A organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer momento
sem aviso prévio.
2. PREMIAÇÃO
2.1. Todas as crianças que participarem das baterias receberão medalha de participação no
final. A prova é lúdica, sem caráter competitivo, com o objetivo de incentivar a prática
esportiva dos pequenos. Este item não será entregue aos participantes que não
participarem das baterias.

3. INGRESSO PARQUE DO URUBU
3.1. O ingresso “Parque do Urubu” dá direito à área do evento e espaço com shows, food
park, bar, guarda-volumes, ativações (mesa de totó, futmesa, brincadeiras para
crianças), painéis de fotos. Apenas o ingresso não dá direito a participar da Corrida
Infantil.
3.2. O ingresso “Parque do Urubu” não contempla camisa, número de peito e medalha (itens
dos kits destinados à prova em questão).
3.3. Para acesso ao funil de largada, pórtico de largada, pórtico de chegada, percurso da
Corrida Infantil e pós prova, o participante deve ter adquirido, obrigatoriamente, a
inscrição conjunta com a prova em questão.
3.4. A compra da inscrição para Corrida Infantil já contempla 01 ingresso CRIANÇA para
criança participante da prova + 01 ingresso ADULTO para seu responsável.
4. PAGAMENTO
A. As inscrições serão feitas somente pelo site http://nrmovimento.com.br/
B. Prazos para confirmação de pagamento: Pagamentos via boleto bancário têm o prazo
de até 5 dias após o pagamento para serem compensados no sistema. Já pagamentos
via cartão de crédito são aprovados em até 5 minutos.
C. Os pagamentos feitos com boleto demoram até 5 dias úteis. Boletos pagos após do
vencimento não serão reconhecidos.
D. A emissão da nota fiscal é realizada em até 5 (cinco) dias após a aprovação da inscrição
no sistema da organização. O envio é eletrônico conforme e-mail e dados pessoais
cadastrados no ato da inscrição. Qualquer alteração no CPF ou CNPJ da NF deverá ser
manifestada antes da realização da inscrição pelo site, para que a organização informe
os procedimentos. Para isso o participante deverá entrar em contato com
(atendimento@nrmovimento.com.br) ou (21) 2247-9676 ramal 214

5.

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO

O participante inscrito poderá solicitar o cancelamento de sua participação na prova. Contudo
deverá se atentar aos prazos de comunicação do cancelamento.
Em caso de cancelamento, o participante perderá os descontos concedidos, sendo deduzido do
valor a ser restituído o valor do desconto que tenha sido aplicado. Solicitações realizadas após
o prazo de cancelamento, não serão consideradas mediante a qualquer forma de desistência.
1) O cancelamento poderá ser solicitado com até 15 dias antes da realização do evento
(limite: 7 de setembro):
2) Restituição do valor pago pela inscrição: neste caso será descontado do valor pago a
taxa de comodidade (10%) e os custos administrativos da empresa (10%), totalizando
20%. Desta forma, devolveremos ao participante o valor de 80,0% do valor pago pela
inscrição.

3) Pagamento com Cartões de Crédito – Informamos que o reembolso dos valores das
compras efetuadas com Cartões de Crédito ocorrerá conforme o fechamento da fatura
do cliente. O crédito na fatura será inserido de acordo com a data de corte da mesma.
4) Pagamento em Dinheiro e Boleto Bancário – O reembolso das inscrições pagas com
estas formas de pagamento será devolvido na conta corrente do participante e não do
pagador da inscrição. Caso o participante não possua conta corrente individual, deverá
entrar em contato com nossa Central de Atendimento para fazer a solicitação do
reembolso.
5. ALTERAÇÕES
As inscrições da Nação Rubro-Negra em Movimento são pessoais e intransferíveis.
Em caso de troca de modalidade, deverá ser solicitado um cupom de desconto para realizar uma
nova inscrição através do e-mail atendimento@nrmovimento.com.br. O prazo para essa
solicitação é de até 7 dias antes da realização do evento (limite: 14 de setembro de 2019).
Solicitações realizadas após o prazo de cancelamento, não serão consideradas mediante a
qualquer forma de desistência.

A organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer momento sem aviso
prévio.

