REGULAMENTO

ONE RUN: Etapa Black Music
A ONE RUN, Circuito Virtual de Corridas, será realizada em 6 etapas. Você pode correr ou caminhar no
local e horário que quiser, dentro do período estipulado para as etapas. Cada etapa poderá ser realizada
na distância de 3km, 5km, 7km, 10km, 15km ou 21km, de acordo com a sua preferência e condição
física. A terceira etapa é a etapa Black Music e as inscrições poderão ser realizadas de 01 de julho à 30
de agosto de 2020.
KIT ETAPA BLACK MUSIC
O kit do evento é composto por 1 (uma) camiseta, 01 (uma) medalha e 01 (um) certificado e eventuais
brindes de patrocinadores. A medalha e certificado serão enviados apenas para aqueles que validarem
corretamente a corrida.
Não será enviada a medalha para os que não comprovarem no período determinado pela organização
ou caso seja identificada fraude no processo de validação.
Para mais informações consulte o site do evento www.onerun.com.br
MEDALHÃO ESPECIAL ONE RUN
25 KM +, 50 KM + e 75 KM +
Ao final do circuito, o inscrito que participar de pelo menos 4 etapas e acumular pelo menos 25km
percorridos durante as etapas, ganhará um MEDALHÃO ONE RUN. Para ter direito ao medalhão é
necessário participar de pelo menos 4 etapas (sendo a última etapa obrigatória para receber o
medalhão sem custo adicional de frete) e ter os kms devidamente comprovados pela organização do
evento.
Serão 3 medalhões especiais: 25km+, 50km+ e 75km+.
Será enviado 1 medalhão por participante de acordo com os kms acumulados.
O medalhão será enviado no final da última etapa do circuito. Caso o inscrito não participe da última
etapa, o valor de frete será cobrado a parte para envio do medalhão.
INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas por etapa. Os atletas poderão se inscrever na etapa One Run Black Music
através da internet no portal www.nexrace.com.br até o dia 30 de agosto de 2020. As inscrições são
limitadas e podem encerrar-se antes do prazo previsto, sem aviso prévio, caso o limite de inscrições seja
alcançado e poderão, ainda, ser prorrogadas, a critério da organização.
O valor da inscrição individual para qualquer uma das modalidades, à escolha do ATLETA, será de R$
69,00 mais taxa de administração do portal de inscrição Nexrace.
No ato da compra o inscrito terá a possibilidade de incluir uma camiseta extra da etapa, pelo valor
adicional de R$ 40,00.
O Frete é Grátis para todo o Brasil.
CANCELAMENTO
De acordo com o código de defesa do consumidor, o inscrito tem o prazo de 7 (sete) dias corridos após a
data da compra para solicitar o cancelamento e estorno do valor da inscrição. O valor da inscrição e

assim como o valor da taxa do site, não serão devolvidos depois dessa data. A solicitação deve ser feita
através do e-mail contato@onerun.com.br

PAGAMENTO
O pagamento pode ser realizado através de boleto bancário até o dia 26/08/2020 ou cartão de crédito
até o dia 30/08/2020. Não serão aceitas inscrições cujos pagamentos ocorram após a data 30 de agosto
de 2020.
VALIDAÇÃO
Após a confirmação de pagamento, será liberado o ícone (Corrida Virtual) para envio do registro da
corrida que será avaliado e confirmado pela organização do evento. Após a devida validação, o kit
completo será enviado ao inscrito no endereço de sua escolha.
Todo o processo de validação será realizado pelo portal de inscrição Nexrace na área do atleta, na seção
Corrida Virtual.
Para comprovar registre a sua corrida com qualquer aplicativo de corrida (Nike+, Strava, RunKeeper,
Runtastic, etc.) ou relógios GPS (Garmim, Polar, Tomtom, etc.).
O participante deve enviar uma imagem, em boa qualidade e resolução, da tela do aplicativo pelo link
disponibilizado na área do atleta do portal de inscrição contendo as seguintes informações:




Quilometragem
Data da corrida
Tempo da atividade

Não aceitaremos imagens em que não constem as três informações acima e será permitida somente
UMA comprovação para a mesma etapa. O registro deverá ser enviado até às 23h00 do dia 31 de agosto
de 2020. Não será enviada a medalha para os que não comprovarem no período determinado pela
organização ou caso seja identificada fraude no processo de validação.
A validação deve respeitar o período estabelecido pela organização, do dia 16 de julho de 2020 ao dia 31
de agosto de 2020 até 23h. Para mais informações consulte o site do evento www.onerun.com.br ou
acompanhe pelas redes sociais instagram.com/onerunbr e facebook.com/onerunbr
ENVIO DOS KITS
Os kits serão enviados após a análise e validação do registro da corrida enviado pelo participante. Caso
todos os critérios sejam comprovados, a organização enviará o kit completo para o endereço cadastrado
durante a inscrição.
O primeiro envio ao destinatário tem o frete grátis. Após a terceira tentativa de entrega sem sucesso
(endereço incompleto, incorreto ou ausência de pessoas para receber no local indicado), o kit será
devolvido ao remetente (Nexrace).
Para que o kit seja enviado novamente, será cobrada uma taxa adicional referente ao frete.
OBSERVAÇÃO! Não será enviada a medalha para os que não comprovarem o registro da corrida no
período determinado pela organização ou caso seja identificada fraude no processo de validação.

ATENÇÃO
A Organização do evento, bem como seus apoiadores e realizadores não se responsabilizarão por
prejuízos ou danos causados ao atleta inscrito no One Run Corrida Virtual, a terceiros ou outros
participantes sendo esses de única, e exclusiva responsabilidade do mesmo.
Ao participar da Corrida, o atleta o faz por própria conta e risco, não cabendo à Comissão Organizadora,
seus Promotores, Patrocinadores, Apoiadores e Responsável Técnico qualquer responsabilidade por
acidentes ou danos que por ventura venha a sofrer ou causar durante e após a competição.
Consulte o seu médico e pratique exercícios dentro da sua condição física.
ONE RUN
Corra no seu ritmo, quando e onde quiser.

