CORRIDA DAS CORES – etapa Vitória-ES 2019

Em 2012, Vitória foi a primeira capital a receber a Corrida das Cores®, e será novamente a
primeira no nosso calendário de 2019, após três anos de inatividade. Com um dos percursos
mais lindos do Brasil, tendo como cartão postal a baía de Vitória. Esse é o ano para os
capixabas baterem o recorde de inscritos que tivemos em 2014 (15.000 inscritos). Estamos
de volta a essa cidade encantadora e contamos com a sua participação.
Esse regulamento irá fornecer todas as informações que você precisa saber para tornar essa
experiência a mais fantástica do mundo. Caso você fique com alguma dúvida, pode acessar as FAQ’s
ou nos enviar seu questionamento pelo e-mail corridadascoresoficial@gmail.com
Estamos preparando uma super produção para vocês, portanto, juntem-se a nós nesta aventura!
Dados Gerais:
Local: Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória- ES
Data: 24 de março de 2019
Horário: 8h
Percurso: 5km
Retirada do kit: Shopping Vitória, 2º Piso (expansão) - antiga loja Privilege, ao lado da Livraria Saraiva.
Nos dias e horários: 22 e 23 de março/2019.
● 14:00-20:00 horas na sexta-feira;
● 10:00-16:00 horas no sábado.
Inscrições:
Lote promocional: 21/01 a 28/01 - R$ 70,00 + taxas de comodidade;
2º lote: 29/01 a 10/03 - R$ 80,00 + taxas de comodidade;
3º lote: 11/03 a 17/03 - R$ 85,00 + taxas de comodidade.
Processo de inscrição:
As
inscrições
online
acontecerão
no
site
oficial
da
Corrida
das
Cores
(www.corridadascoresoficial.com.br), onde o participante será direcionado, realizará o cadastro e
finalizará a inscrição: (https://www.minhasinscricoes.com.br/Evento/corridadascoresetapavitoria).
● Idosos:
Seguindo o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) os idosos podem realizar as inscrições, pagando o
valor de meia-entrada, pelo próprio site: www.corridadascoresoficial.com.br
O benefício da meia-entrada não se aplica ao Lote Promocional, lançado antecipadamente e
corresponderá à 40% das vagas.

Kit atleta:
01 Porta kit (sacola)
01 Camiseta manga curta
01 Número de peito
01 Medalha (Chegada)
01 Saquinho de “pó mágico” de 100 gramas (chegada)
01 Kit lanche (chegada)
02 Pontos de hidratação
Village:

A vila “Corrida das Cores” estará montada na chegada e estará preparada para receber as pessoas
mais alegres do Brasil. Haverá uma grande festa com DJs e a tradicional “chuva de cores”, quando
todos irão jogar para o alto o “pó mágico” que receberão na chegada. Haverá ainda uma tenda
especial para venda do pack de “pó mágico” a R$ 10,00 para aqueles que gastarem o seu antes da
“chuva de cores”.
Retirada dos kits:
- No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número de
peito.
- Não serão aceitas reclamações cadastrais como também dos itens que compõe o kit, após
sua retirada.
- O tamanho das camisetas está sujeita à alteração, de acordo com a disponibilidade.
- O(a) atleta não poderá alegar impossibilidade de participar da corrida, caso não tenha
camiseta em tamanho que lhe sirva e fica autorizado a correr com sua própria camiseta.

Segurança:
Para a segurança de todos, ambulâncias com médicos, enfermeiros e socorristas serão distribuídas
no percurso em pontos estratégicos para atender aqueles que tenham algum problema como:
câimbra, pressão baixa ou outras intercorrências.
Previsão do tempo:
Em caso de chuva ou vento excessivo, poderemos, sem prévio aviso, alterar ou cancelar o evento,
pois a segurança de vocês é nossa maior prioridade. Fique atento ao seu e-mail, ao site da Corrida
das Cores e seus canais nas redes sociais durante a semana de prova para receberem notícias
relacionadas a condições meteorológicas.
Regras gerais:
- Não é permitido o uso de bebidas alcoólicas no evento.
- É permitida a participação de crianças em carrinhos de bebê, entretanto, elas deverão estar
posicionadas no fundo do pelotão de largada.
- Seja cortês e atencioso às pessoas. Nossa Corrida das Cores é uma festa!
- Se estiver conduzindo crianças pequenas, siga no ritmo delas e curta o momento, relembre
sua infância e não tente “arrastá-las” pelos 5 km.
- É permitido o uso de óculos, lenços e máscaras para proteger os olhos, nariz e boca.
- Siga sempre as orientações dos organizadores e staffs.
Muito importante:
O(a) atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente
ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da empresa
organizadora, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos.
Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios definidos por lei, o(a) atleta,
poderá responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades
competentes e ficará impedido de participar de outras corridas organizadas pela empresa.

SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DO EVENTO:
- A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a
suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou

motivos de força maior. Sendo suspensa a corrida, por qualquer um destes motivos, esta será
considerada realizada e não haverá designação de nova data para realização da corrida.
-

Os(as) atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e danos
da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública,
vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando qualquer responsabilidade para a
empresa organizadora.

-

Na hipótese de suspensão do evento esportivo não haverá devolução do valor de inscrição.

-

A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da empresa organizadora, sendo
comunicando aos inscritos esta decisão pelo site oficial e redes sociais da corrida.

-

Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de nova data os inscritos
terão o prazo de 07 (sete) dias para solicitarem a devolução do valor da inscrição, contados
da comunicação aos inscritos, sob pena de renúncia a este direito.

-

Na hipótese de cancelamento da corrida (sem divulgação de nova data) os inscritos deverão
solicitar o reembolso da inscrição no prazo de 07 (sete) dias, contados da comunicação aos
inscritos, sob pena de renúncia a este direito.

-

Não haverá reembolso, por parte da empresa organizadora, bem como de seus
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente ou dano aos equipamentos
e/ou acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo,
tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas ou
terceiros venham a sofrer durante a participação na corrida. Os custos de transporte,
hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação na prova, antes, e depois da mesma serão de
responsabilidade exclusiva do atleta.

Dicas:
- Vá de ônibus: além de ajudar o meio ambiente e não se preocupar com o estacionamento, os
outros passageiros irão dar muitas risadas na volta para casa.
- Crianças a partir de 5 anos (oficialmente inscritas) estarão participando, tome muito cuidado
para não machucá-las. Lembre-se: É uma festa! Seja exemplo!
- No dia da corrida chegue cedo para se preparar melhor para a largada.
- Faça uma alimentação leve até no máximo uma hora antes da prova.
- Nos dois dias que irão anteceder a prova, se hidrate abundantemente.
- Não esqueça dos seguintes itens:
* Protetor solar;
* Bandana;
* Óculos de sol;
* Câmera / celular (bem protegidos).

15 de março de 2019.

