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VIII PETRÓPOLIS NIGHT RUN – Etapa VIDA - Virtual 
08, 09, 10 e 11 de Outubro de 2020 

 

1. A corrida "VIII PETRÓPOLIS NIGHT RUN – Etapa VIDA - Virtual”, com participação de 

ambos os sexos, será realizada na janela de 22 a 25 de outubro de 2020, com largada 

oficial e transmissão ao vivo, dia 22 de outubro de 2020.  

2. A "VIII PETRÓPOLIS NIGHT RUN – Etapa VIDA - Virtual terá 4 sugestões de distância: 

5km, 10km, 15km e 21km; 

3. A idade mínima para participação na prova é de 18 anos; menores de 16 anos de idade, 

deverão estar autorizados pelos responsáveis por escrito. 

4. A inscrição da corrida "VIII PETRÓPOLIS NIGHT RUN – Etapa VIDA - Virtual”, é pessoal e 

intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em nenhuma 

situação;  

As inscrições serão realizadas: 

1- Via internet através do site www.vtrainer.com.br.  

2- Pontos fixos, onde não serão cobradas as taxas do serviço de sistema de inscrição on-line. 

 

1º Lote Promocional:  

KIT BÁSICO = (camisa do evento + medalha finisher) - R$ 60,00* (sessenta reais + *mais taxa 

do serviço de sistema de inscrições on-line) – do início das inscrições em 31/08/2020 até se 

encerrarem as vagas do 1º LOTE.  

KIT PLUS = (camisa do evento + medalha finisher + buff + viseira) - R$ 91,00* (noventa e hum 

reais + *mais taxa do serviço de sistema de inscrições on-line) – do início das inscrições em 

31/08/2020 até se encerrarem as vagas do 1º LOTE.  

KIT VIP = (camisa do evento + medalha finisher + buff + viseira + sacochila) - R$ 112,00* 

(cento e doze reais + *mais taxa do serviço de sistema de inscrições on-line) – do início das 

inscrições em 31/08/2020 até se encerrarem as vagas do 1º LOTE.  

 

2° Lote 11 de outubro até o limite técnico de vagas da prova. 

KIT BÁSICO = (camisa do evento + medalha finisher) - R$ 70,00* (setenta reais + *mais taxa 

do serviço de sistema de inscrições on-line) – do início das inscrições em 31/08/2020 até se 

encerrarem as vagas do 1º LOTE.  

KIT PLUS = (camisa do evento + medalha finisher + buff + viseira) - R$ 101,00* (cento e hum 

reais + *mais taxa do serviço de sistema de inscrições on-line) – do início das inscrições em 

31/08/2020 até se encerrarem as vagas do 1º LOTE.  

KIT VIP = (camisa do evento + medalha finisher + buff + viseira + sacochila) - R$ 122,00* 

(cento e vinte e dois reais + *mais taxa do serviço de sistema de inscrições on-line). 
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ENTREGA DE KIT DO ATLETA/CORREDOR:  

 

5- . A entrega do KIT DO ATLETA/CORREDOR para residentes da cidade de Petrópolis 
acontecerá nos dias 16 e 17 de outubro de 2020. 

Local: a definir 
Dia 16 - Horário: 9h às 18h. 
Dia 17 – Horário:9h às 13h. 
 

5.1- . A entrega do KIT DO ATLETA/CORREDOR, via correios, será SOMENTE PARA 
RESIDENTES DE OUTRAS CIDADES, com postagens, de 08 a 14 de outubro de 2020.  

 

§ Parágrafo Único: O atleta que não retirar o seu KIT na data e horário estipulados pela 

organização perderá o direito ao kit;  

 

6. O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do 

comprovante de inscrição e identidade original;  

 

§ Parágrafo Único: Não será possível na entrega do kit ao atleta, a troca de tamanho da 

camisa, previamente escolhido.  

 

7. Não serão entregues kits após o evento; 

 

8. Retirada de kits por terceiros: 

 

A retirada do kit só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de 

autorização específica para este fim, que deverá ser impressa no site de inscrição.  

 

Comprovante de inscrição do titular e cópia de documento de identidade com foto, do 

terceiro; 

 

9. É obrigatório o uso da camisa oficial da prova, durante toda a realização da corrida, 

sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo; 

 

10. Para oficializar o tempo e receber o “CERTIFICADO DE CONCLUSÃO” da prova, o 

atleta/corredor, deverá “correr” a distância escolhida dentro da janela de 22 a 25 de 

outubro de 2020 e postar uma “selfie” marcando @petropolisnightrun e #petropolisnightrun 

nas mídias sociais coma tela da esteira, ou do seu aplicativo “preferido” para homologação 

do seu tempo e distância percorrida.  
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11- Participar da corrida usando a inscrição de terceiros, poderá caracterizar CRIME, 

segundo ARTIGO 299, do Código Penal “FALSIDADE IDEOLÓGICA”. 

 

12. O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese; 

 

13. Recomendamos a todos os participantes da CORRIDA a realização de uma rigorosa e 

completa avaliação médica prévia à participação no evento; 

 

14. Fornecido e aceito totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e 

espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde, assumindo toda a 

responsabilidade quanto à própria saúde, o corredor/atleta isenta totalmente a organização, 

os patrocinadores e apoiadores da corrida "VIII PETRÓPOLIS NIGHT RUN – Etapa VIDA - 

Virtual”, quanto a indenização e/ou processos de possíveis acidentes e danos. 

 

15. Uso de sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração/renda que 

vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão 

realizada pelos veículos de comunicação deste país para esta e próximas provas; 

 

16. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos 

participantes;  

 

17. O resultado oficial da corrida da "VIII PETRÓPOLIS NIGHT RUN – Etapa VIDA - Virtual”, 

será informado através do site www.petropolisnightrun.com ao prazo de 48 horas após o 

término da prova; 

 

18. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora 

de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

http://www.petropolisnightrun.com/

