TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Ao enviar seu cadastro você está concordando com os termos e condições escritos
abaixo para participar do Pernas de Aluguel em qualquer corrida.
01. Entraremos em contato via e-mail a cada prova que participarmos para saber
da sua disponibilidade. Lembre-se, não é obrigatório participar em todas as provas.
Não haverá convocação individual. No site encontra-se a agenda das corridas
futuras que participaremos.
02. Não haverá limite de participantes. A limitação estará baseada apenas na
quantidade de inscrição disponível pelo organizador da corrida.
03. É necessário que você efetue a inscrição para a prova. Você poderá efetuá-la
pelo Pernas de Aluguel, ou diretamente no site da prova. Devido ao relacionamento
que o Pernas de Aluguel tem com as empresas organizadoras das corridas que
participamos, seguimos restritamente o regulamento da prova e não promovemos a
"pipoca". Veja também item 12 deste termo. Quem fizer a inscrição direto com o
organizador da corrida, deverá informar sua vontade de participar através de um
link exclusivo para isso, na sessão da Agenda, clicando em “Já Possui Inscrição”,
tendo em mãos o número de protocolo ou pedido de sua inscrição. Porém, só
poderá participar se estiver previamente cadastrado como Pernas de Aluguel.
04. Não é permitida a participação de acompanhantes durante a corrida, seja
cônjuge, filho(a), amigo ou qualquer relação que não esteja inscrito na corrida,
mesmo que este acompanhante seja cadastrado no Pernas de Aluguel.
05. Não há custo para se cadastrar e também nenhuma forma de remuneração ou
premiação.
06. Não é permitido menores de 18 anos como condutor, e a idade mínima para
correr com o grupo deve obedecer ao informado no regulamento oficial da corrida.
07. Nossos atletas são de instituições oficialmente apoiadas pelo Pernas de Aluguel,
ou pessoas com qualquer tipo de limitação física ou intelectual que desejam
participar, bastanto cumprir certas condições especificadas em documento
específico para isso.
08. Qualquer despesa do voluntário, se houver, de traslado, viagem, estadia,
estacionamento, alimentação e inscrição é por conta do mesmo.
09. Todos os condutores correrão a distância da prova inteira. O revezamento é
apenas entre condutores e batedores. Consulte o Manual do Condutor na sessão

Como Participar, no site, para maiores detalhes.
10. Em caso de ausência, as despesas referenteas às inscrições não serão

ressarcidas e qualquer devolução ou crédito dependerá das condições
regularmentares da organizadora do evento, não cabendo ao Pernas de
Aluguel nenhuma responsabilidade. Você poderá doar sua inscrição e/ou seu
kit para o Pernas de Aluguel, bastanto apenas comunicar por e-mail sua
doação. Seu número de peito será utilizado pelo Pernas de Aluguel para
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substituir o atleta voluntário ausente. Caso não deseje que seu número de
peito seja utilizado, deverá comunicar por e-mail em até 24 horas antes do
evento.No caso de desejar receber seu kit de corrida, é de sua
responsabilidade os custos e a forma para obtê-lo. Caso o kit não seja
retirado em 60 dias, será automaticamente considerado doação ao Pernas
de Aluguel
11. Ao se cadastrar e participar da primeira corrida, você autoriza a publicação de
imagens, vídeos e sons gravados durante o evento das quais você aparece no site
do Pernas, Facebook, Instagram, YouTube, ou outras mídias sociais, e-mails,
propagandas e publicidades que possam acontecer em nome do Pernas de Aluguel.
12. As camisetas do Pernas têm por objetivo “uniformizar” e destacar nosso grupo
no meio de um evento, além de estar contribuindo economicamente para a
sustentabilidade do projeto. Os valores indicados abaixo poderão variar de acordo
com o evento ou região de atuação do Pernas de Aluguel.
12.1 Devido às restrições econômicas e logísticas de fabricação das camisetas, caso
haja a indisponibilidade de um determinado tamanho, o Pernas deverá comunicar o
fato ao voluntário e, em caso de não sucesso na comunicação, será separada a
camiseta no tamanho disponível acima do pedido.
12.2 Modelos específicos de camiseta para um determinado evento ou
disponibilidade, serão informados nos termos e condições de participação
específico.
12.3 Valores das camisetas. Para as camisetas comuns, Babylook M, unissex P, M e
G (ou GG), os preços atualizados na data desse termo são:
R$ 45,00 em sua 1ª. participação em corrida com o Pernas e inscrição para a
corrida feita através do Pernas de Aluguel (será incluso no valor da
inscrição);
R$ 50,00 em sua 1ª. participação em corrida com o Pernas e inscrição para a
corrida feita diretamente com o organizador da corrida. O
pagamento deverá ser feito até 5 dias antes da data da corrida;
R$ 75,00 Camiseta Personalizada Babylook “Minnie” – Devido à logística de
fabricação e personalização dessa camiseta, apenas serão
aceitos os pedidos feitos e pagos em até 15 dias antes da data
do evento. Caso não seja efetuado o pagamento nesse período,
sua reserva de inscrição passará a conter a camiseta comum,
no tamanho aproximado ao solicitado, sendo a diferença de
valores recalculado em sua reserva.
Notas:

Os valores podem alterar caso haja aumento perante o fabricante
sem a necessidade de comunicarmos aos atletas;
As camisetas somente serão entregues no kit no dia da corrida.
Caso tenha faltado em uma corrida e tenha pago a camiseta, você
terá a opção de a) receber seu dinheiro de volta (descontados ônus
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financeiros se houver) ou b) recebê-la em uma próxima corrida sem
custo algum.
13. A única forma de adquirir camisetas do Pernas de Aluguel sem participar de
uma corrida é através de doações superiores a R$ 500,00
14. Não é responsabilidade do Pernas de Aluguel caso os e-mails de comunicação
com os cadastrados sejam direcionados para caixa de SPAM ou outro tipo de filtro
de segurança. A forma oficial de comunicação do Pernas de Aluguel é por e-mail.
Qualquer grupo de mídia social criado por voluntários, não tem valor oficial de
comunicação, onde não podemos nos responsabilizar por pedidos ou solicitações
através do mesmo. Caso haja a criação de um grupo em alguma mídia social, o
mesmo só pode ser considerado oficial se o seu criador e/ou administrador seja a
formalmente indicada como responsável do projeto na sua localidade.
15. Ao se cadastrar, qualquer dado incompleto e incorreto será solicitado, através
de e-mail, sua correção. Caso o voluntário não responda às solicitações enviadas
por e-mail, após o período informado no próprio e-mail, ocorrerá o cancelamento
de seu cadastro, sem ônus a nenhuma parte. Caso o voluntário deseje participar do
Pernas de Aluguel, deverá refazer todo o processo de cadastramento.
16. Ao efetuar a conclusão (pagamento) da solicitação que o Pernas de Aluguel
retire seu kit, em caso da inscrição não ter sido feita através do Pernas de Aluguel,
é de sua responsabilidade encaminhar toda a documentação exigida pelo
organizador do evento para a autorização de retirada de kit por terceiros.
Normalmente um formulário assinado e cópia de documento com foto. O Pernas de
Aluguel irá lhe enviar um e-mail solicitando tais documentos de acordo com as
exigências do organizador do evento. Caso essa autorização não seja enviada até a
véspera do primeiro dia de retirada de kits determinada pelo organizador do
evento, não será possível retirar seu kit e o valor do pagamento será considerado
doação ao Pernas de Aluguel e não será restituído.
17. Caso seja cadastrado e não concorde com os termos acima, basta escrever para
cadastro@pernasdealuguel.com.br e solicitar que seja retirado da lista, ou clicar
em UNSUBSCRIBE no próprio e-mail recebido.
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