
Meia Noite Run 
A Meia Noite Run, trata-se de um desafio para equipes que gostam de se superar e viver novas 

experiências no esporte.  

O Evento: Trata-se de Corrida Virtual em equipes, a equipe escolhe a distância que deseja fazer 

5km / 10km / 15km ou 21km. 

A largada deve obrigatoriamente ser a meia noite, o responsável pela equipe enviará uma 

mensagem pelo whatsapp, constando link de um aplicativo de corrida com largada ás 00:00 hs 

e tempo de todos integrantes da equipe e foto de concentração da galera preparada para 

correr. 

O evento Meia Noite Run, é uma criação da Experience Sports. De caráter esportivo 
social, virtual, dirigida ao público praticante de corrida de rua. 

1 – DA PROVA 

1.1 A prova será realizada de 11 a 18 de agosto de 2019, a equipe tem uma semana 
para realizar a prova de onde estiver.  

1.2 A corrida terá percursos de 5 / 10 / 15 e 21Km.  

1.3 O percurso e a distância é escolhida pela equipe em sua cidade em uma das datas e 
horário pré-estabelecidos.  

Obs: cada equipe só poderá escolher uma distância. 

1.5 A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção na escolha do percurso e  vias , não 
serão permitido corredores solitários, somente em equipe para maior segurança, a 
organização também solicita utilização de matérias de segurança, como coletes 
refletivos e lanternas. 

2 – DAS CATEGORIAS 

EQUIPE 5K MASCULINA 
EQUIPE 5K FEMININA 
EQUIPE 5K MISTA 
 
EQUIPE 10K MASCULINA 
EQUIPE 10K FEMININA 
EQUIPE 10K MISTA 
 
EQUIPE 15K MASCULINA 
EQUIPE 15K FEMININA 
EQUIPE 15K MISTA 
 
EQUIPE 21K MASCULINA 
EQUIPE 21K FEMININA 
EQUIPE 21K MISTA 
 
 



Obs: A Equipe para ser considerada mista precisa ter no mínimo uma mulher, ou um 
homem. 
 
Importante: 
Haverá premiação de troféus para a Equipe melhor colocada em sua categoria e 
distância. A apuração será realizada via aplicativo, todos integrantes da equipe 
deverão enviar os links da prova realizada para apuração de nossa equipe em um único 
texto, via wathsapp. Critérios de avaliação serão: Soma do tempo de todos os 
participantes na distância escolhida, correr nos dias e horário propostos pela 
organização, enviar mensagem contendo dados até o ultimo dia de prova. 

4.1 As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site: www.personew.com, no 
período de 31 de abril a 21 de Julho de 2019  

4.2 VALORES DAS INSCRIÇÕES 

CORRIDA KIT BÁSICO –  NÚMERO DE PEITO E MEDALHA - 5K /10K/15K/21K 
R$ 65,00 PARTICIPANTE = 325,00 REAIS POR EQUIPE 

CORRIDA KIT VIP –  NÚMERO DE PEITO / MEDALHA / CAMISA - 5K /10K/15K/21K 
R$ 85,00 POR PARTICIPANTE = 425,00 POR EQUIPE 

4.5 A organização poderá a qualquer tempo, sem prévio aviso, suspender ou prorrogar 
prazos, bem como aumentar ou limitar o número de inscrições do evento em função 
de necessidades e disponibilidades técnicas. 

4.6 Em hipótese alguma serão aceitas inscrições sem o respectivo pagamento ou 
realizadas fora do prazo determinado pela organização. A data da inscrição que será 
considerada será a do efetivo pagamento e não a do preenchimento da ficha. 

4.7 Não serão aceitos pagamentos por caixa expresso/eletrônico. O comprovante de 
pagamento é um documento único, inexistindo cópia do mesmo. 

4.8 A organização tem o direito de rejeitar qualquer inscrição, desde que não sejam 
atendidos os requisitos deste regulamento. 

5 – DO KIT  

5.1 O kit de todos participantes, será enviado via correios, para o responsável pela 
equipe, ou seja, quem fez a inscrição da mesma no site. A organização não se 
responsabiliza por kits não entregues aos integrantes da equipe, por parte do 
responsável, não haverá envio de kits individuais, somente para todo grupo. 

Parágrafo único: O tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com 
disponibilidade. 

 

8 -  DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1 O critério adotado para a classificação será: A 1 primeira colocação da PROVA 
GERAL masculina, feminina  e mista em cada distância. 

 

 

 



10 – DAS REGRAS GERAIS DO EVENTO 

10.1 No ato da inscrição cada participante deverá assinar o termo de responsabilidade 
da prova e ler o regulamento, não podendo alegar falta de conhecimento do mesmo. 

10.2 Ao inscrever-se, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos e 
aceita totalmente o REGULAMENTO, bem como assume as despesas com evento.  

10.4 A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição. 

10.5 O participante da prova cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 
inclusive direito de arena, 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 espécie de mídia, em qualquer tempo. 

10.6 O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade 
atlética, e que treinou adequadamente para participar do evento. A Comissão 
Organizadora recomenda que seja feita rigorosa avaliação médica, inclusive com a 
realização de teste ergométrico prévio, antes da participação na prova. 

10.7 O atleta é o único responsável pela decisão de participar da prova, bem como 
pela avaliação de sua condição física e seu desempenho, julgando por si só se deve ou 
não continuar ao longo da competição.  

10.8 A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico 
eventualmente prestado ao atleta, bem como eventuais despesas.  

10.10 Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus 
patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a 
equipamentos ou acessórios utilizados pelos atletas, independente de qual for o 
motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo, que por ventura os 
participantes venham a sofrer durante a sua participação. 

10.11 A organização, seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizarão por 
prejuízos e danos pessoais ou morais causados pelo atleta inscrito na prova, causados 
a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos, de única e exclusiva 
responsabilidade do atleta infrator. 

10.12 A organização pode alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio 
aviso, conforme as necessidades do evento, informando estas alterações no site do 
evento. 

10.18 Quaisquer reclamação sobre o resultado da competição deverá ser feita, por 
escrito, até 10 dias após a primeira publicação do resultado no site do evento, dirigida 
à Comissão Organizadora, no e-mail: eventos@personew.com.br. 

10.20 Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta implicará na 
desclassificação da equipe. 

10.24. O valor da inscrição não será devolvido. 

10.26. Poderá a organização receber ou solicitar informações aos participantes, para 
que auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados. 

 

 

mailto:eventos@personew.com.br


TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

Declaro que: 

Os dados pessoais que foram fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são de 
minha total responsabilidade. 

Li e estou ciente e de acordo com o regulamento do evento, disponível nos site: 
www.personew.com 
Participo do evento Meia Noite Run, por livre e espontânea vontade, isentando os 
organizadores, patrocinadores e realizadores de toda e qualquer responsabilidade, em 
meu nome e de meus sucessores. 

Estou ciente de meu estado de saúde e declaro estar devidamente capacitado para a 
participação no evento, bem como que gozo de saúde plena e perfeita e, ainda, que 
treinei adequadamente para este evento. 

Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por 
mim causados, durante a minha participação neste evento.  

Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive 
direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser 
auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, 
clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos 
e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que 
venham a ser implementadas no mercado para este e outros eventos. 

 


