REGULAMENTO GERAL
Desafio de Aventura Familiar
10 de abril de 2022 – 09h
Local: Sitio da Nanda - Gravataí - RS
Percurso: 5km
IMPORTANTE: Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas e
estruturais e de segurança a critério da organização. Sem a obrigatoriedade de comunicar os
participantes de forma prévia. E sem nenhum tipo de ônus aos organizadores. E também este
regulamento tem como objetivo passar orientações que auxiliem na participação de todos de forma
segura e organizada deste evento que planejamos para você, por isto leia com atenção, favor.
1.Objetivo do evento:
A Equipe do CONSELHO DE PAIS DO DOM FELICIANO e VOM tem como alicerce informar, orientar e
viabilizar momentos de prática esportiva, buscando assim, um maior número de pessoas interessadas
em atividades físicas e optando por um estilo de vida mais saudável. No desafio de aventura familiar
buscamos proporcionar “aventura em movimento” prospectando gerar a cultura do esporte em meio à
natureza, resgatando valores como: cooperação, ética, respeito e disciplina.
2. O CONSELHO DE PAIS DO DOM FELICIANO e VOM que organizam eventos esportivos e são
responsáveis por fazer cumprir as datas e disposições deste REGULAMENTO e justificar as alterações
quando cabíveis e necessárias.
2.1 Inscrições
Prazo/Local/Informações
As inscrições para este evento a ser realizado no dia 10/04/2022 na cidade de Gravataí/RS, serão
realizadas da seguinte forma:
Serão aceitas equipes de no mínimo 02 integrantes no máximo 20, mediantes inscrições.
As inscrições podem ser feitas no link enviado pelos organizadores do site: youmovin.com.br ou
diretamente com o professor Junior Damiani pelo insta: @juniordamiani
2.2. O valor da inscrição
R$ 60,00 por pessoa
2.3 Para finalizar a inscrição, além do pagamento, o titular da equipe ou capitão da equipe deverá ser
maior de 21 anos, ser pai, mãe ou responsável por uma aluno(a) que esteja matriculado no colégio Dom
Feliciano no ano de 2022. E este será responsável por todos os tramites e participação de sua equipe. E
o número de matricula do aluno(a) que estar sob responsabilidade deste capitão deverá constar
obrigatoriamente na ficha de inscrição.
3. O ORGANIZADOR da prova exigirá que cada participante assine um termo de responsabilidade, acordo
de Implicação de Riscos e Uso da Imagem.
4. Briefing

4.1. Todas as equipes previamente inscritas ou, no mínimo, um integrante de cada equipe será
CONVIDADO a participar do Briefing (congresso técnico), no dia _____ no auditório do DOM.

5. A prova:
5.1. Conjunto de atividades esportivas que serão desenvolvidas, reguladas e orientadas pela organização
do evento. As modalidades esportivas serão: trekking, running e jogging e desafios tendo por objetivo
percorrer um trajeto de aproximadamente 5km no menor tempo possível, praticando a modalidade
esportivas definidas pelo organizador, e superando os desafios definidos pelo ORGANIZADOR para cada
trecho. Não teremos vencedores, esta é uma prova de cooperação e de caráter familiar. Toda orientada
por mapa.
5.2. O ORGANIZADOR se reserva o direito de alteração, cancelamento e ou mudança de data da prova
sem a consulta e aprovação dos participantes inscritos neste evento. Cabe ao organizador também
realizar cortes em algum trecho da prova caso seja necessário por motivo de segurança, sem causar
nenhum tipo de ônus ao organizador.
5.3. Ponto de Controle (PC): É o local de passagem obrigatório para toda equipe. Serão colocados ao
longo do percurso e alcançados na sequência determinada pela organização da prova. (observar
instruções do organizador no dia da prova). Nestes PCs, os fiscais da prova acompanharão o
desenvolvimento de cada um e farão a validação para prosseguimento na prova.
5.4. Ponto de Controle Virtual (PCV): É o local de passagem obrigatório para a equipe. Serão colocados
ao longo do percurso e alcançados na sequência determinada pela organização da prova ou não.
(observar instruções do organizador no dia da prova). Nestes PCVs, não teremos fiscais da prova. A sua
equipe deverá procurar o PCV, executar o que está sendo solicitado e apresentar o resultado para a
organização na chegada.
5.5. PENALIZAÇÃO DE OBSTÁCULO: Durante a prova todos os participantes são convidados e desafiados
a transpor os desafios, caso não consigam ou não queiram, os mesmos serão obrigados a pagar uma
penalização de forma física, caso seja exigido pelos fiscais da prova.
5.6. Fiscais da Prova são autorizados pelo ORGANIZADOR a acompanhar, auxiliar, denunciar e
desclassificar qualquer equipe ou atleta na categoria individual durante o desenvolvimento da prova,
caso as equipes ou participantes individuais não sigam as ordens deste regulamento.

5.7. O mapa: O mapa será entregue pela organização 10 minutos antes da largada.
CUIDE DELE COM CARINHO
5.8. Horário da prova
8h – Início do evento
8h15 até as 8h50 - Check in das equipes (famílias) e seus integrantes e congresso técnico.
9h – Largada (respeitando as condições climáticas e logísticas da prova).
11h – Prazo final para a conclusão da prova e encerramento das atividades de todo o evento.
5.9.1. Todos os participantes ganharão medalhas de participação.

PARÁGRAFO ÚNICO: Após às 11h horas do dia do evento o ORGANIZADOR não se responsabilizará pelos
participantes que permanecerem no local da prova, por isso, planeje sua participação e esteja junto da
sua equipe às 18h no local de largada/chegada.

6. SEGURANÇA
6.1. EQUIPES: As equipes devem ser compostas por no mínimo 02 participantes e no máximo 20
participantes.
6.2. Os integrantes das equipes inscritos deverão ter, no mínimo, 03 anos completos. Os menores de 18
anos devem estar devidamente autorizados e acompanhados por seus responsáveis, que devem estar
cientes e incondicionalmente de acordo com todas as disposições deste manual de conduta
(regulamento), assumindo todas as responsabilidades oriundas deste ato e documento.

7. Equipamentos:
7.1. Será obrigatório uso de vestimentas apropriadas para execução da prova (calção, calça, camiseta e
calçado fechado e hidratação). A organização do evento sugere a utilização de luvas, mochila e botas de
borracha para dar mais conforto e segurança durante a participação da prova.
8. Uso da Imagem:
8.1. Os participantes inscritos na prova autorizam a divulgação através de fotos, filmes e entrevistas em
rádios, jornais, revistas, televisão e demais mídias para fins informativos, promocionais ou publicitários
pertinentes ao desafio familiar, sem acarretar ônus para o ORGANIZADOR, patrocinadores ou aos
próprios meios de veiculação.
8.2. Filmes, fotografias, entrevistas e quaisquer outros recursos de registro de qualquer evento, fato,
atividade e afins pertinentes à prova, são propriedade do ORGANIZADOR, não podendo ser
comercializados ou empregados para qualquer finalidade promocional sem autorização expressa deste.

9. CASOS DE URGÊNCIA
9.1. Qualquer integrante da equipe que, no decorrer da prova, necessite de cuidados médicos em
hospital, será transportado até o hospital mais próximo, caso seja possível. A partir do ingresso de
qualquer acidentado no hospital, a equipe de socorristas e o ORGANIZADOR do da prova se eximem de
qualquer responsabilidade e custos com tratamento e/ou acompanhamento médico pelo que venha
ocorrer após este primeiro atendimento hospitalar pelo SUS.
10. Procedimento em Caso de Perigo
10.1. A equipe deverá obrigatoriamente comunicar um dos fiscais de prova para o resgate de alguém ou
de si mesmo em caso de perigo. (Ataque de animais, ferimento grave, perigo de vida, etc.)

10.2. A participação de todos os inscritos é voluntária e, assim sendo isenta de qualquer
responsabilidade o ORGANIZADOR no caso de atitudes ou condutas fora do padrão de segurança da
prova.

11. Disposições Gerais:
11.1. Em função das condições climáticas ou outros problemas o ORGANIZADOR poderá cancelar
procedimentos e mesmo o cumprimento de qualquer etapa do percurso da prova, desde que julgue
haver algum risco aos competidores. O cancelamento e transferência de data poderá ocorrer a qualquer
momento, independente da data ou hora, da posição de qualquer equipe, das condições de
comunicação e mesmo se algum quarteto misto ou competidor individual já houver concluído o
percurso. O ORGANIZADOR determinará quais trechos serão interrompidos quando se suspeitar que
ocorra risco aos participantes por causa das condições climáticas ou outros, SEM ônus algum para o
organizador. Não será devolvido o valor pago pela inscrição.
11.2. O ORGANIZADOR reserva o direito de alteração da data, local e percurso da prova a qualquer
tempo e conforme seu critério.
11.3. O ORGANIZADOR reserva o direito de cancelar ou adiar o evento a qualquer tempo e sem ônus ao
mesmo.

12 . Medalha de participação
O atleta receberá sua medalha de participação mediante entrega do material completo (mapa e outros).
13. PONTOS DE HIDRATAÇÃO
Teremos um ponto fixo de hidratação durante a prova, na largada/chegada. Orientamos para todos os
participantes carregarem uma hidratação extra, caso necessitem durante a prova, e também solicitamos
para que o descarte dos copos de hidratação seja feito em locais indicados e que cuidem do meioambiente.

