
                          

Regulamento - Corrida Virtual II- APCEF/SP                                       

 
 

Reinvente a vida com um novo olhar! 

 

1. Objetivo do evento 

O objetivo principal da Corrida Virtual II é motivar e inspirar os associados, 

dependentes e convidados a manterem-se ativos e promoverem um estilo de vida 

saudável, mesmo nestes tempos exigentes do CORONAVÍRUS. As distâncias propostas 

visam incentivar os participantes a realizar a atividade em casa ou em curtos trajetos, na 

sua área de residência, cumprindo sempre com as normas de distanciamento social; 

 

2. Como se inscrever: 

O participante deverá se inscrever através do formulário no site da APCEF/SP 

https://www.apcefsp.org.br/aposentados/estao-abertas-as-inscricoes-para-a-corrida-

virtual-da-apcef-sp-vamos-se-exercitar-pessoal. 

O comprovante de pagamento, concluindo a inscrição deve ser encaminhado através do 

e-mail: esportes@apcefsp.org.br e/ou WhatsApp (11) 96334-1276. 

Caso o participante inscreva mais uma pessoa, ou seja, ele e outra, ele ganhará 10% de 

desconto no valor integral da inscrição, se for feito a inscrição de três ou mais 

participantes, ele e mais duas, ele ganhará 20% de desconto no valor total, só terá 

validade o desconto (limitado a 20%), sendo usado uma única vez por matrícula de 

associado titular a APCEF/SP. 

No ato da inscrição, o participante aceitará todos os termos do presente regulamento e 

assumirá total responsabilidade por sua participação neste evento. 

O participante ao se inscrever no evento está concordando em ceder os direitos de 

utilização da imagem a APCEF/SP, autorizando a divulgação de sua imagem em redes 

sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram, dentre outras), jornais, revista e sites. 

O participante deverá estar consciente de suas capacidades físicas e apenas participar se 

reunir as condições ideais de saúde e local para prática. Não deverá praticar a atividade 

em grupo, exceto com membros da família que coabitem a mesma residência. 

Lembrando, sempre utilizar a máscara de proteção contra COVID-19. 

Reforçamos que o participante deverá realizar a atividade com vestimenta adequada a 

prática esportiva. 
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3. Programação  

3.1. Data de Início da Inscrição: 21/06/2021      

3.2. Data de encerramento da Inscrição: 20/07/2021 

3.3. Entrega dos kits nas estações de metrô Ana Rosa e Tatuapé: 22/07/2021, das 19h às 

19h45.  

3.4. Datas de envio de tempos Iniciam: 25/07/2021 

3.5. Data de envio de tempos Final: 28/08/2021 

3.6. Local: Qualquer lugar que tenha condições para realizar a atividade, com 

distanciamento social e preservando a vida. 

Sugestão: Em casa/ apartamento, esteira, local ao ar livre sem aglomeração. 

 

4. Como participar: 

Os participantes deverão encaminhar seu tempo e distância por e-mail: 

esportes@apcefsp.org.br e/ou WhatsApp (11) 96334-1276. 

Além disso, pedimos que tire uma foto com o a camisa personalizada do evento, para 

nosso “mural do Esportes”. 

 

5. Regras: 

1º - O participante deverá possuir qualquer relógio com GPS ou app de corrida ou 

esteira; 

2º - Optar por apenas uma modalidade das citadas abaixo: 

- Caminhada 3Km; 

- Corrida 5Km; 

- Corrida 10Km; 

- Corrida Mirim 100M 

- Corrida Mirim 200M 

3º - O participante deverá cumprir a distância em uma única vez, para que seja feito o 

certificado digital com o tempo correto; 

4º - Será aceito qualquer tipo de registro para contabilização de sua participação, 

podendo ser uma foto da tela do relógio, um “print” da tela do celular, uma foto do 

painel da esteira. 

 

6. Kit de Participação: 

O participante que tiver sua participação concluída (inscrição e pagamento), receberá 

seu kit de participação (1 camiseta, 1 máscara, 1 álcool em gel, 1 sacochila e 1 brinde) 

O associado deverá optar para receber ou retirar seu kit: 

 

- Retirada do kit nas estações de metrô Ana Rosa (linha azul) ou Tatuapé (linha 

vermelha); no dia 22/07/2021, das 19h às 19h45 

 

- Retirada do kit no clube da APCEF/SP, localizado na Av: Yervant Kissaijikian, 1256, 

Jd Consórcio, no dia 24/07/2021, entre às 09h às 13h;  

 

- Caso não consigam retirar o kit nessas datas, os kits ficarão na secretaria do clube, 

porém pedimos que se atente quanto a data do envio dos tempos, para que não perca os 

prazos do envio do tempo; 

 

- Via Correios, para os participantes localizados fora da grande São Paulo. 

mailto:esportes@apcefsp.org.br


                          

7. Brindes: 

- O associado titular de mais idade, do sexo feminino e masculino irão ganhar um 

voucher das lojas Americanas, no valor de R$ 210,00, cada. Para ganhar esse brinde 

serão necessários a inscrição confirmada e o comprovante de participação da atividade 

(foto com a camiseta da corrida/caminhada) 

OBS: CASO TENHAMOS MAIS QUE UM ASSOCIADO COM A MESMA IDADE, 

MÊS E DIA DE NASCIMENTO, SERÁ FEITO UM SORTEIO ENTRE ELES. 

 

- Serão sorteados 3 vouchers no valor de R$ 210,00 cada, entre os associados titulares 

da APCEF/SP, participantes da Corrida Virtual II. 

Para participação desse sorteio será necessário seguir as seguintes etapas: 

 

1º Preencher um formulário que será enviado, no grupo dos participantes após o 

encerramento das inscrições (20/07/2021); 

2º Tirar uma foto com a camiseta do evento; 

3º Postar essa foto no feed do Instagram e/ou Facebook (as redes sociais não devem 

estar bloqueadas no dia do sorteio, pois iremos fazer checagem); 

4º Marcar a APCEF/SP na foto; 

5º Colocar a Hashtag: #CorridaVirtualAPCEF/SP; 

6º Aguardar a data do sorteio que será 04/09/2021 

 

 

 


