
 
CORRIDA SOLIDÁRIA ARAMAÇAN CASA RONALD 

McDONALD ABC 2021 
 

 
INTRODUÇÃO 

Esta corrida tem como ideal marcar o retorno pós pandemia, na comemoração de 91 anos 

do C.A. Aramaçan e ainda colaborar com a causa da Casa Ronald Mc’Donald, que vem 
participando de várias edições da Corrida de Rua de Aniversário.  

Desta forma, os participantes deverão entregar um alimento não perecível (1 litro de leite 

em embalagem tetra pack) no ato da retirada dos kits de participação, nos dias 

10/12/2021 das 10h às 18h e 11/12/2021 das 10h às 16h, em contrapartida da inscrição 
gratuita. 

 

A CORRIDA – DESAFIO VIRTUAL 

A CORRIDA SOLIDÁRIA ARAMAÇAN CASA RONALD McDONALD ABC 2021 consiste em 

percorrer 10K, em qualquer local, que pode acontecer na rua, praça, praia, ou qualquer outro 
lugar. 

Os participantes deverão apresentar foto do aplicativo ou do relógio GPS ou do painel da 

esteira para comprovação e validação da atividade.  

Associados: Ao término da validação, os participantes associados serão classificados com os 

4 melhores tempo de cada categoria para a etapa final que acontecerá na pista interna do 
Aramaçan, dia 12/12. 

Pelo fato da corrida ser parte virtual e final presencial, estamos denominando “híbrida”. 

 

REGULAMENTO 

REGRAS GERAIS DO EVENTO  

1. Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelas informações 

fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e estar apto para 

praticar atividade física, bem como declara aceitar e acatar totalmente o 

regulamento e regras da competição. A Organização do evento recomenda rigorosa 

avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio. Assume 

quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação;  

 

2. Ao participar deste evento, o participante cede gratuitamente os direitos de 

utilização de sua imagem, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a 

ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou 

divulgação, promoções, internets e qualquer mídia, em qualquer tempo; 

 

3. Não haverá reembolso por parte da organização de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas para o evento, independente 



de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por 

ventura o atleta venha sofrer durante a participação no evento;  

 

4. A organização do evento bem como seus patrocinadores não se responsabiliza por 

prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao patrimônio 

público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do autor;  
 

INSCRIÇÕES  

1. As inscrições para o Evento CORRIDA SOLIDÁRIA ARAMAÇAN CASA RONALD 

McDONALD ABC 2021 serão realizadas no site “minhas inscricoes.com.br” 

2. As inscrições serão gratuitas  

3. O prazo para inscrição é até 25/11/2021. Após esta data não será possível inserir 

mais inscrições 

4. O prazo para postar a comprovação da Corrida é de 26/11 até 06/12/2021 para 

validação.  

5. Após esta data não será possível postar a comprovação, mesmo que tenha feito a 

inscrição. 

6. A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de necessidades sem 

prévio aviso.  

7. Procedimento para a inscrição: 

A inscrição deverá ser feita através do site www.minhasinscricoes.com.br e aceitar 

os termos de responsabilidade do evento.  

8.  A inscrição é pessoal e intransferível. 

 
 

COMPROVAÇÃO/VALIDAÇÃO DA CORRIDA  

 A prova será liberada para correr e estará disponível para validação no site do dia 

26/11 a 06/12/2021 a todos os participantes, independentemente de ser associado 

ou não, o atleta deverá correr 10k e comprovar por meio de foto de aplicativo de 

corrida; ou relógio GPS; ou de painel de esteira contendo tempo e distância da 

prova.  

 Não há necessidade de o percurso ser feito no Aramaçan. O percurso pode acontecer 

na rua, esteira, praça, praia ou qualquer outro lugar. 

 A validação da sua corrida deve ser feita pelo site www.minhasinscricoes.com.br, 

do dia 26/11 a 06/12/2021. 

 Todos os prints de comprovações das corridas serão analisados por uma COMISSÃO 

e em caso de suspeita fraude, o participante poderá reenviar para nova análise.  

 Em caso de confirmação de fraude, o participante não recebe o kit de participação 
com a medalha.  

 

ENTREGA DE KIT 

Os participantes deverão entregar um alimento não perecível (1 litro de leite em 

embalagem tetra pack), no ato da retirada dos kits de participação, em contrapartida da 
inscrição gratuita. 

 

I. O Kit somente será entregue ao participante inscrito mediante a comprovação de 
inscrição e da entrega da doação do alimento citado acima.  

http://www.minhasinscricoes.com.br/
http://www.minhasinscricoes.com.br/


II. A medalha de participação somente será entregue juntamente com o kit se o inscrito 

comprovar sua corrida.  

III. Dias e horários:  

 10/12/2021 das 10h às 18h 

 11/12/2021 das 10h às 16h 

* após esta data não haverá mais entrega 

IV. Local de Entrega: 

 Clube Atlético Aramaçan – Rua São Pedro, 345 – Jd América – Santo André –

SP  

 

PREMIAÇÃO  

 Para todos os atletas inscritos na corrida e que comprovem sua corrida receberão o 
kit de participação mediante a comprovação da corrida 

 O atleta que não comprovar seu tempo não receberá o seu kit de participação. 

 Não haverá premiação de ranking geral.  

 Ao término da validação, os participantes associados serão classificados com os 4 

melhores tempo de cada categoria para a etapa final que acontecerá na pista interna 

do Aramaçan. Haverá premiação (troféu) para o primeiro lugar de cada categoria e 

kits extras que serão entregues a todos os participantes classificados para a corrida 

final presencial dia 12/12/2021, às 10h30. Seguem abaixo as categorias: 

Masculino Adulto: 18 a 35 anos  

Masculino Adulto: 36 a 50 anos 

Masculino Adulto: 51 a 65 anos 

Masculino Adulto: 66 acima 

Feminino Adulto: 18 a 35 anos 

Feminino Adulto: 36 a 50 anos 

Feminino Adulto: 51 a 65 anos 

Feminino Adulto: 66 acima 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O clube não se responsabiliza por acidentes e problemas de saúde decorrente da prática de 

atividades físicas durante a realização do evento. 

 

Estou ciente e autorizo a divulgação do meu contato (nome e telefone) ao site de inscrições 

para tão somente utilizar para a Corrida anunciada neste regulamento. (LGPD – Lei Geral de 

Proteção de Dados); 

 

Do uso da Imagem: Estou ciente e autorizo a divulgação e utilização da minha imagem 

para campanhas promocionais e exposição mídias, como sites, TV, revistas e qualquer 

outro meio do C.A. Aramaçan. Sabendo que NÃO poderei futuramente requerer como 

utilização indevida de imagem, tudo em conformidade com a Lei Geral de Proteção de 

Dados – LGPD – Lei nº 13.709/2018. 

 

Nos casos omissos deste regulamento, será resolvido exclusivamente pela equipe 
organizadora do evento. 

 


