O evento Desafio Recanto Jatobá, promovido pela Roots Racing, é uma atividade esportiva e tem o objetivo de incentivar a
prática de corridas em Montanhas. A atividade ocorrerá no dia 10 de fevereiro de 2019 a partir das 6h00 da manhã, o
percurso será divulgado nos dias que antecedem o evento, através dos seguintes meios de comunicação: site e Redes Sociais.

REGRAS DO EVENTO
Todos participantes deverão observar as regras descritas neste documento, trazer assinado com documento de identidade
com foto “original” (RG ou CNH) e entregar na retirada do nº de peito.
1. A idade mínima para a participação é de 18 anos completos, exceto quando acompanhado pelos pais ou responsável legal.
2. Cada participante será responsável por todas as despesas referentes a transporte, hospedagem, alimentação, seguros e
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e após o evento.
3. Cabe a organização do evento primando pela segurança dos participantes o direito de suspender ou prorrogar o evento por
motivos de segurança pública, vandalismo ou motivos de força maior, devendo informar os participantes por e-mail sobre o
cancelamento e a respectivamente nova data de acontecimento.
4. Caso o evento por motivo de falta de procura não se viabilize á organização possui o direito de cancelamento, caso isto ocorra
serão restituídos valores pagos referentes á inscrições de forma integral.
5. Todos os inscritos devem estar cientes que necessitam gozar de boas condições físicas e psicológicas uma vez que o evento é
uma atividade de corrida com percurso de 3km, 7,5km e 14km em um ambiente natural com trechos de mata, havendo riscos de
tombos devido a trajetos irregulares, com barro e também a presença de animais como: serpentes, aranhas e insetos. Possuindo
grandes subidas, assim os participantes não devem possuir restrições médicas para atividades aeróbicas que restrinjam a
exaustão e dificuldade de locomoção física.
6. O participante responsabiliza-se por eventuais problemas de saúde ou decorrentes de acidente que venha a sofrer durante
sua participação no evento, isentando à organização do evento juntamente com seus patrocinadores e apoiadores de quaisquer
responsabilidades.
7. O evento não contará com ambulância e médico para atendimento emergencial, mas haverá um carro de apoio e pessoas
com treinamento de primeiros socorros. Desta forma, caso haja alguma ocorrência na qual o participante necessite ser
removido para um pronto socorro a organização prestará os primeiros socorros até que uma viatura do SAMU ou Resgate do
Corpo de Bombeiros chegue ao local e assuma o socorro do participante até o pronto socorro da rede pública.
8. O participante ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico
(remoção/ transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a organização de qualquer
responsabilidade, direta ou indireta sobre as conseqüências desta decisão.
9. A organização se isenta de reembolsar qualquer valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos
participantes do evento independentemente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por
ventura os participantes venham a sofrer durante a participação no evento.
10. A retirada do nº de peito e camiseta “se incluso” será divulgado nos dias que antecedem o treino, sendo necessário o
participante apresentar o documento de Identidade com foto original (RG ou CNH).
11. Os participantes do evento estão incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de
fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos às atividades esportivas.
12. Os participantes deverão se atentar durante todo o trajeto e as marcações existentes nas bifurcações, uma vez que o trajeto
será autoguiado com alguns pontos de staff.
13. Poderá o participante inscrito transferir sua inscrição através do formulário de transferência (com cópia do RG do inscrito):
Formulário de transferência
Eu: __________________________________________________________________ RG:________________________________
inscrito no Desafio Recanto Jatobá, transfiro minha inscrição
para:_________________________________________________________________ RG:________________________________

Eu (atleta participante), __________________________________________________________________________________
RG: _______________________________ Estou ciente e concordo com todas as regras do evento.
Assinatura: ____________________________________

