
Regulamento 
 

 

08h - Início das retiradas de kits e concentração dos corredores: chegar 20 minutos antes 

da bateria em que a criança está inscrita.Poderão participar da corrida os atletas dos 

sexos feminino e masculino, regularmente inscritos de acordo com o Regulamento. 

INSCRIÇÃO INTRANSFERÍVEL 

A inscrição na 4° VOLTINHA DA USP é individual e intransferível, não podendo qualquer 

pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. 

Não é permitida a troca de dados da inscrição.  

O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por 

qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando qualquer responsabilidade 

da organização da corrida, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos 

na corrida. 

ALTERAÇÃO DO TAMANHO DA CAMISETA 

Não é permitida a alteração do tamanho da camiseta. 

CANAL DE VENDAS E PREÇO 

As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do site 

http://www.cepe.usp.br e custarão R$ 20,00 (vinte reais); 

DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias 

corridos após a data da compra para solicitar o cancelamento através e-mail 

pagcepe@usp.br . O valor da inscrição não será devolvido depois dessa data 

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão encerradas dez dias antes do evento (17/10/2018) podendo o prazo 

ser prorrogado devido à disponibilidade. Caso seja atingido o limite máximo de inscritos 

em determinado evento, as inscrições são encerradas imediatamente. 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da corrida e 

responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

 

RETIRADA DE KIT 

Os kits serão entregues apenas no dia da corrida, na presença da criança e mediante 

apresentação de documento e protocolo de inscrição IMPRESSO e ASSINADO da 

https://www.google.com/url?q=http://www.cepe.usp.br&sa=D&ust=1538769142683000&usg=AFQjCNHLlO58QrCnZZr7MmNzbojKKOEWzw
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mesma. A INSCRIÇÃO SERÁ CANCELADA SE FOR FEITA EM CATEGORIA ERRADA. 

As crianças deverão se apresentar para retirada do kit e concentração, pelo menos, 20 

minutos antes do início da sua corrida. 

O kit será composto por camiseta e número de peito. A medalha de participação será 

entregue à criança logo após sua corrida, na área de premiação. 

IMPORTANTE: O Kit é um premio pela participação da criança no evento, logo o não 

comparecimento implicará na perda do mesmo. 

SOBRE OS KITS 

O kit da 4° VOLTINHA DA USP será composto por: 

Camiseta manga curta 

Medalha 

A medalha será entregue apenas para os corredores que completaram a corrida e que 

estiverem com o número de peito. 

O kit será entregue somente para atleta inscrito, mediante apresentação do protocolo de 

retirada de kit impresso e assinado, e de um documento original com foto. 

SOBRE OS TERMOS DESTE REGULAMENTO 

1. As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canais de comunicação disponibilizados 

pela organização, através do site prodhe@usp.br ou através de telefone, para que sejam 

registradas e respondidas. 

2. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 

alterar este regulamento, total ou parcialmente. 

3. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão 

Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

4. Ao se inscrever nesta corrida, o atleta assume automaticamente o conhecimento de 

todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e 

acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum 

órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores 

do evento. 

5. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e a 4° VOLTINHA DA USP, 

pertencem a CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo 
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