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REGULAMENTO GERAL (Válido para todas as modalidades) 
 

1 - O EVENTO 

O evento é denominado 4º Slake Adventure. 

 
2 - ABERTURA DO EVENTO 

– Sábado dia 27/11/21 às 7hrs. 

 
3 - MODALIDADES: Natação, Corrida, Stand Up e Ciclismo 

 
4 – CRONOGRAMA 

Sábado: 

7 hrs – abertura do evento com café da manhã 

7.30 hrs – largada da corrida 

 
Domingo: 

8 hrs – abertura com café da manhã  

9 hrs – largada do ciclismo 

10 hrs – largada da natação 

11 hrs- stand up – competição 

11:30 hrs - stand up - passeio 

 
5 -REGULAMENTO 

. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema 

online ou na ficha de inscrição, o (a) participante aceita todos os termos do regulamento e assume 

total responsabilidade por sua participação no evento. 

. A inscrição nas provas do 4º Slake Adventure é pessoal e intransferível, não podendo qualquer 

pessoa\ ser substituído por outra, em qualquer situação. O participante que ceder sua inscrição para 

outra pessoa, será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha sofrer, isentando o 

atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, seus Patrocinadores, 

Apoiadores e Órgãos Públicos envolvidos na prova. 

. Ao se inscrever no evento e pagar a taxa de inscrição o Atleta está ativando sua participação e acesso 

ao mesmo e uso da infraestrutura de apoio. 

. Reembolso – O atleta tem o prazo de 7(sete) dias após a data da compra para solicitar o estorno da 

inscrição (de acordo com o código de defesa do consumidor). 

. As inscrições somente serão realizadas pela internet através do site 

htpp:www.slake.com.br/slake-adventure não havendo outros postos de inscrição. 

. A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas 

etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova. 

. As inscrições serão encerradas no dia 25 de novembro, ou em data anterior a esta, caso seja atingido 

o limite técnico do evento.

http://www.slake.com.br/slake-adventure
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. 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. 

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

Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da prova. 

. O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova. 

.A organização do evento não se responsabiliza por pertences perdidos na área do evento. Não há 

guarda volumes. 

. Haverá sorteios de brinde para os atletas nos dois dias de evento. 

. As peças de roupas da premiação para efeito de valor será praticado no preço que consta na etiqueta, 

não sendo válido o desconto de promoções. 

 

 

REGULAMENTO - CORRIDA 
 
 
1. Torneio 

O 4° SLAKE ADVENTURE é um torneio formados por atletas amadores. 
 
2. Categorias: 
Masculino e Feminino 
Menos de 19 anos / 20 a 29 anos / 30 a 39 anos / 40 a 49 anos / 50 a 59 anos / +60 anos – percurso 
de 3 e 6 km 
Kids até 12 anos – 200 metros 
 
3 – Inscrições: 

  Até dia 22 de novembro com medalha de participação 
  Valor – R$ 80,00 com direito a uma camisa dry fit e R$ 60,00 sem camisa 
  Valor para crianças – R$ 30,00 sem camisa 
  A inscrição na prova 4º Slake Adventure é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser   
  substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seus direitos para outra pessoa será  
  responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer  
  responsabilidade da Comossão Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos 
  envolvidos na prova. 
  Ao se inscrever no evento e pagar a taxa de inscrição o atleta está ativando sua participação e acesso ao  
  Mesmo e uso da infra-estrutura de apoio.  
  Retirada do kit de inscrição do dia 24 a 26 de novembro na Top Shape (Rua Dr. Beda, 255 – Pq. Rosário. Tel   
  (22) 2030-4139 e (22)99850-7857 
  As inscrições podem ser feitas no site do evento:  
  www.slake.com.br/slake-adventure ou com as assessorias 

http://www.slake.com.br/slake-adventure
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  4 - Premiação: 
  Premiação total: R$ 5.000,00 em kits roupas 
  Troféus até 3º lugar por categoria 
  Troféus até 5º lugar para masculino, feminino geral 
  Premiação 6km  
  1º lugar: R$400,00 em kit roupa slake 
  2º lugar: R$200,00 em kit roupa slake 
  3º lugar: R$150,00 em kit roupa slake 
  4º lugar: R$100,00 em kit roupa slake 
  5º lugar: R$80,00 em kit roupa slake 
  Premiação 3km 
  1º lugar: R$250,00 em kit roupa slake 
  2º lugar: R$150,00 em kit roupa slake 
  3º lugar: R$80,00 em kit roupa slake 
  4º lugar: R$60,00 em kit roupa slake 
  5º lugar: R$40,00 em kit roupa slake 
  Premiação Kids 
  Sorteio de R$300,00 entre os participantes 
  Troféu para assessoria com mais participantes 
 
  5 – Condições físicas dos participantes 
  O atleta participante 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 de sua aptidão física para participar da corrida. 
  A Comissão organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento dos atletas, despesas médicas em  
  casos de internação ou lesões geradas pela prática da corrida. Porém, serpá disponibilizado um serviço de  
  ambulância para atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede pública 
  de saúde. O atleta ou seu acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para hospitais da  
  rede privada de saúde, eximindo a Comossão Organizadora de qualquer responsabilidade ou reembolso  
  pelas despesas decorrentes deste atendimento médico. 
 
  6 – Divulgação e Direitos Autorais 
O (a) atleta que se inscreve e/ou participa da corrida está incondicionalmente aceitando e concordando em 
ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes,rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qulquer 
outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, 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. 
Todos os particitantes do evento, atletas, staffs, organizadores e publico em geral cedem todos os direitos de 
utilização de sua imagem para a empresa organizadora. 

     
 
 

7-Assesssorias 

 

• Dougas coach rocha    (22) 99854-3418 
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• Prime Fit – Fernando Fantinate  (22) 99841-7587 

• Amigos corredores – Fábio Zacarias (22) 99961-4488 

• Joelson (22) 99822-0290 

• Fera – Emily (22) 99993-9423 

• Marcos Almeida (22) 99935-9366 

• Em Moviment – Japa (22) 99903-0190 

• CT – Roberta Gomes (22) 98115-8623 

• Eu tenho foco (22) 99978-0447 

• Ricardo cardoso (22) 99809-6656 
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