Regulamento-2018

1. Obrigações da Organização
A ORGANIZAÇÃO é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste regulamento e justificar as
alterações quando cabíveis.
É obrigatório o uso da camiseta do evento durante todo o percurso e premiação em caso de
classificação.
2. Evento
A Corrida Vertical BILD STEP RUN - Ribeirão Preto, será realizada no dia 02/09/2018 (Domingo) nas
dependências do Intercity Hotels situado na Av. Presidente Kennedy, nº 1657 – Ribeirânia – Ribeirão
Preto/SP, CEP: 14096-350.
Horário: a partir das 07h00 do dia 02/09/2018, está aberta a entrada para concentração dos participantes.
A largada em forma de baterias acontece às 08h00 para todas as categorias com qualquer condição
climática.
A corrida terá um percurso de 13 andares com 214 degraus, aproximadamente 140m e terá a duração
máxima prevista de 1 (uma) hora. Poderão participar da corrida atletas de ambos os sexos, regularmente
inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da prova.
A competição decorrerá em forma de contra relógio. Os atletas irão largar em duplas a cada 30 seg e a
cada 5 largadas, caso seja necessário, será feito um intervalo de até 5min para dispersão dos
concluintes. Esse sistema de prova pode ter pequenas alterações de acordo com o andamento da
prova e/ou decisão da equipe organizadora. A ordem de largada vai ser apresentada no dia da
entrega do kit e também no dia do evento. O atleta que não comparecer no horário da largada, será
desclassificado.
O participante deve observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer
tipo de vantagem. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem
os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades, fitas ou cavaletes que delimitam estas áreas
para entrar na pista em qualquer momento da prova. O descumprimento destas regras causará a
desclassificação do participante.
Vence o participante que cumprir todo o trajeto definido pela organização (13 andares), respeitando a
sequência do percurso, no menor tempo. Para melhor comodidade, a organização recomenda a chegada
de todos os inscritos no local da largada com pelo menos 45 minutos de antecedência.
A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabiliza por prejuízos
ou danos causados por atleta inscrito na prova a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única
e exclusiva responsabilidade do mesmo
3. Inscrições
A abertura das inscrições acontece no dia 31/07/2018 ás 12h00 e se encerra no dia 29/08/2018. As
inscrições serão encerradas antecipadamente caso atinja o limite técnico previsto de 100
participantes. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra,
seja qual for a situação.

1º Lote no valor de R$ 85,00 reais, por atleta – Primeiras 50 vagas
2º Lote no valor de R$ 95,00 reais, por atleta – Demais 50 vagas
As inscrições serão feitas somente através do site: www.bildsteprun.com.br
ATENÇÃO: Em todos os lotes será cobrado pela empresa prestadora do serviço de administração
das inscrições, a taxa de conveniência no valor de R$ 5,00 (cinco reais).
Atletas com 60 anos ou mais: terão direito ao desconto de 50% no valor da inscrição de acordo com o lote
vigente; o desconto será aplicado automaticamente na finalização da inscrição.
A inscrição da BILD STEP RUN é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por
outra, tão pouco para outra etapa em qualquer situação.
Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com o Estatuto do Idoso, têm direito
a desconto de 50% no valor da inscrição através do site do evento. A retirada do kit e do chip deve ser
realizada pessoalmente pelo atleta inscrito, apresentando o documento original de identidade.
No ato da inscrição, cada participante deverá aceitar o Termo de Responsabilidade da prova, que se
encontra no verso da ficha de inscrição, bem como no site do evento.
A idade mínima para participação BILD STEP RUN é de 15 anos. Os atletas com idades entre 15 e 17 anos
só poderão participar da corrida se suas inscrições forem feitas por um responsável legal.
A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar
ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões
estruturais, sem aviso prévio.
Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita
totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu
estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da
mesma.
Após a efetivação das inscrições, a organização do evento reembolsará até 50% do valor da inscrição aos
participantes que fizerem pedido oficial de desistência, desde que com 10 (dez) dias de antecedência da
data do evento, por escrito, via site oficial do evento. Após este período não haverá reembolso de inscrição.
A inscrição dá direito à participação e Kit da prova e ao Espaço Kids (limitado o número de crianças).
3.1.Espaço Kids
O Espaço Kids inicia suas atividades a partir das 07h30 e encerra às 09h30 impreterivelmente. O
responsável que deixar a criança no espaço deve ser o mesmo a buscá-la.


A faixa etária para participação é de 04 a 12 anos.



O Espaço Kids é gratuito e limitado ao total de 30 crianças.

4. Retirada do Kit, Uso da Camiseta e Número do Peito
Os kits devem ser retirados impreterivelmente na Sexta dia 31/08/2018 das 9h as 18h ou no Sábado dia
01/09/2018 das 9h as 12h.

No kit está incluso: 01 chip de cronometragem, nº do peito, camiseta com tecido de alta tecnologia e brindes
patrocinadores.
Local de entrega: BILD – Av. Professor João Fiusa, nº 2200, Jardim Canadá, Ribeirão Preto/SP
Importante: Obrigatório apresentação de documento de identificação com foto original
O Kit deve ser impreterivelmente, retirado pelo participante inscrito. Em caso de emergência, uma
terceira pessoa pode retirar, desde que apresente um documento de identificação do participante
inscrito e respectiva autorização.
Não serão entregues kits na data da prova (Domingo 02/09/2018) e nem após o evento. Não haverá
ressarcimento do valor da taxa de inscrição em função da não retirada dos kits.
Para retirada do kit, é obrigatória a apresentação da “Declaração de inscrição” (enviada para o e-mail do
atleta na semana que antecede a prova).
No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir seus dados e o número de peito, não serão
aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit;
CAMISETAS: Serão oferecidos os seguintes tamanhos de camisetas:
Camiseta Normal: P - M – G – GG – EG
Camiseta Baby Look: P – M - G
O tamanho escolhido das camisetas está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade e ordem de
inscrição no momento da retirada.
O(a) atleta não poderá alegar impossibilidade de correr no evento, caso não tenha camiseta em tamanho
que lhe sirva.
Durante toda a realização da prova, é obrigatório o uso do número de peito visivelmente, sem rasura
ou alterações, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem essa regra.
5. Categorias e Premiação
Para efeito da premiação, os participantes serão classificados pelo gênero e faixa etária. Obs. A idade a ser
considerada para efeito de inscrição e classificação por faixa etária, é a que o participante terá em 31 de
dezembro de 2018.
Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada, receberão medalhas de participação (Finisher). Serão
premiados os três primeiros colocados de cada categoria faixa etária, masculino e feminino. Não haverá
premiação em dinheiro e nem para a categoria geral.
Categorias Masculina:
·15 a 19 anos
·20 e 29 anos
·30 a 39 anos
·40 a 49 anos
·50 a 59 anos

·60 a 69 anos
·70 anos mais
Categoria Feminina:
·15 a 19 anos
·20 e 29 anos
·30 a 39 anos
·40 a 49 anos
·50 a 59 anos
·60 a 69 anos
·70 anos mais
Os participantes que fizerem jus à premiação, com base nos resultados preliminares, deverão comparecer
ao pódio assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O participante que
não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, poderá perder o direito aos prêmios, conforme
determinação da organização da prova.
Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até trinta minutos
após a divulgação.
Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando houver) para as pessoas que, mesmo inscritas,
não participaram da prova.
6. Sistema de Cronometragem
Os resultados oficiais serão informados através do site oficial do evento em até 72 horas após o término de
cada edição.
Atenção: O uso do chip é obrigatório e seu manuseio é de responsabilidade do atleta participante. O chip é
de uso único, conforme contrato firmado c/ a empresa que prestará o serviço completo. A falta do uso do
chip acarretará em desclassificação do participante.
O participante está ciente que foi contratado pela organização do evento, uma empresa idônea e que esta
é responsável pelos serviços de: cronometragem de largada e chegada, controle de classificação, entrega
dos resultados, relógio para pórtico, numeral de identificação do atletas e alfinetes. A equipe da empresa
contratada estará presente durante todo o evento para total qualidade dos serviços a serem prestados.
A utilização inadequada do chip pelo (a) atleta acarreta a não marcação do tempo, isentando a Comissão
Organizadora da divulgação dos resultados.
7. Camiseta Oficial Da Prova E Número De Peito
É obrigatório todos os participantes a usarem ininterruptamente a identificação oficial da prova (camiseta
da prova) distribuída pela organização no kit da prova. Isso facilita o controle, apoio e segurança a todos
que fizeram a inscrição. O descumprimento desta regra, incorre em desclassificação automática do
participante!

É obrigatório a utilização do número de peito fornecido pela organização no Kit prova. O mesmo deverá
ser colocado na parte da frente da camiseta de prova e utilizado pelo participante durante todo o
desenvolvimento da prova sem exceção, podendo incorrer em penalidade de acordo com a decisão da
organização
8. Direitos Autorais
Filmes, fotografias, entrevistas e quaisquer outros recursos de registro de qualquer evento, fato, atividade e
afins pertinentes a Corrida Vertical BILD STEP RUN são propriedade dos organizadores do evento, não
podendo ser comercializados ou empregados para qualquer finalidade promocional sem autorização
expressa desta.
Ao participar deste evento, cada participante está 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 à prova, sem acarretar
nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com
tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/ data. Qualquer forma de
divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação
dos organizadores da prova por escrito.
Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os direitos
de utilização de sua imagem para a Corrida Vertical BILD STEP RUN, seus patrocinadores, apoiadores e a
organização da prova.
9. Projeto Social
100% do lucro arrecadado no evento será destinado a instituição de caridade a ser definida.
10. Cancelamento da Prova
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 a qualquer tempo e sem ônus
ao mesmo.
11. Penalidades
O auxílio indevido a qualquer participante se for considerado assim pela organização, incorrerá em
penalização e em possível desclassificação do mesmo.
12. Primeiros Socorros
Recomendamos a todos os participantes da corrida a realização de uma rigorosa e completa avaliação
médica prévia à participação no evento.
A organização disponibilizará aos participantes do evento ambulância para prestação de primeiros socorros
em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de emergência será efetuado na rede
pública.
13. Termo de Responsabilidade
TERMO DE RESPONSABILIDADE Declaro estar em perfeitas condições físicas, gozando de boa saúde e
estando plenamente capacitado(a) para a prática das atividades físicas decorrentes dos eventos

disponibilizados pelo aplicativo/site BILD STEP RUN, responsabilizando-me por minha saúde e integridade
física e isentando a BILD, as demais empresas do grupo econômico, os Parceiros Comerciais e/ou
Patrocinadores de quaisquer responsabilidades advindas de minha participação. Responsabilizo-me ainda
por todas as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguros e/ou quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes de minha participação no evento disponibilizado pelo aplicativo/site BILD STEP
RUN, antes, durante ou depois de sua realização. AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM Autorizo a
captação, utilização e veiculação de minhas imagens e o som da voz obtidas durante a realização do evento,
para fins de divulgação: (i) das marcas BILD; BILD STEP RUN; (ii) do evento realizado (incluindo etapas
futuras); e (ii) das marcas dos Patrocinadores e/ou Parceiros Comerciais dos eventos. A autorização é
outorgada para divulgação das imagens nos mais diversos meios de comunicação, impressos ou virtuais,
em todos os formatos e mídias existentes hoje e no futuro, incluindo, mas não se limitando, no próprio
aplicativo/site, mídias sociais, e-mail marketing e whastapp, renunciando ao recebimento de quaisquer
rendas e/ou contraprestação.
15. Montagem de Tendas de Assessorias e Academias
Em função do espaço físico do Intercity Hotel e da logística da Bild Step Run 2018, não será permitido a
montagem de tendas.
16. Finais
O participante está ciente que foi contratado pela organização do evento, uma empresa idônea e que esta
é responsável pelos serviços de: realização das inscrições e intermédio de pagamentos. A equipe da
empresa contratada estará presente durante todo o evento para total qualidade dos serviços a serem
prestados.
A Organização não será responsável pela guarda de qualquer tipo de objeto deixado no Guarda-Volumes
do evento pelos participantes da corrida. Este serviço é uma cortesia aos participantes.
Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus patrocinadores e
apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que porventura os participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.
A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação dos
participantes.
Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água.
As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas através do site oficial do evento, para que seja
registrada e respondida a contento.
A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este
regulamento, total ou parcialmente.
As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão ORGANIZADORA e /ou pelos
ORGANIZADORES/ REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

