A Beer Run tem buscado se adaptar à nova realidade que vivemos.
Por isso queremos que você não pare, não desanime e não deixe de cuidar da sua saúde. E no
caso da Beer Run não queremos que você deixe de se divertir também!
Por isso estamos lançando a Beer Run Virtual!! Uma corrida no formato online que permite
ao participante correr ou caminhar onde e como quiser. Marque o seu percurso de 5km com
qualquer aplicativo, relógio com GPS ou foto da esteira e suba o arquivo na sua área de atleta
do site minhas inscrições. Após subir o arquivo a organização irá validar seu percurso e você
irá receber o seu certificado digital de participação.
A Corrida terá uma largada virtual dia 28 de junho as 16h em nossas páginas do Facebook
@corridabeerrun e @xtrymarketingesportivo e também via Instagram @corridabeerrun e
@xtrymkt
Vamos juntos completar o percurso de 5k sendo cada um dá sua maneira e de onde estiver.
Bora interagir com toda galera Beerrunner postando, comentando e marcando qual o jeito
Beerrunner você escolheu para completar a prova e brindar essa conquista.
ATENÇÃO – Esta Não é uma corrida presencial
INSCRIÇÕES
Opções de inscrições:
Informações e acesso as inscrições via site: www.corridabeerun.com.br ou www.xtry.com.br
⮚ Inscrição participativa R$ 20,00
Nesta opção não tem nada físico, o participante poderá participar da corrida virtual, receber
seu certificado virtual e sua inscrição irá ajudar na compra cestas básicas que serão doadas
ao fundo de solidariedade da Cidade de Santo André.
⮚ Inscrição Beer Runner R$ 59,90
Nesta opção os participantes devem ir retirar seu PET Growler de 1 litro de chopp Larger,
caneca de acrílico de 500ml personalizada do evento e sua Máscara da Beer Run no dia 27 de
junho das 11hs às 17hs na fábrica da cervejaria Madalena (Rua Araçatuba, 137 – Santo André
– SP www.cervejariapremiumpaulista.com.br )
Não serão entregues kit Beer Runner fora do dia e horário estipulado. Importante levar o
comprovante de pagamento e documento com foto. O Kit será dado dentro da fábrica da
cervejaria Madalena em sistema Drive Thru, ou seja, o participante não sairá de seu veículo
sendo observada todas as medidas de proteção e isolamento social.
Social: A organização irá destinar R$ 10,00 de cada inscrição paga para a compra de cesta
básica que será doada ao Lar Bom Repouso de São Caetano do Sul
(https://www.larbomrepouso.com.br/).
Importante: Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por
nenhum motivo;
Atenção: As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo possível de revender para
terceiros.
REGRAS GERAIS DO EVENTO.

1. Ao participar da corrida Beer Run Virtual, o participante assume total responsabilidade por
seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da corrida, participando por livre e
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde. O participante declara gozar
de boa saúde e estar apto para praticar atividade física. Assume quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da sua participação;
2. Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização
da corrida, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos;
3. O participante é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo do percurso
proposto
4. Ao participar deste evento, o participante cede gratuitamente os direitos de utilização de
sua imagem, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com
direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções,
internets e qualquer mídia, em qualquer tempo;
5. A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao
patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva
responsabilidade do autor;
6. A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de
teste ergométrico prévio para todos os participantes;
COMPROVAÇÃO DA CORRIDA
1. Após inscrição e a confirmação de pagamento o participante estará devidamente inscrito e
apto a participar da corrida.
2. O participante deverá correr/caminhar a distância da prova e comprovar por meio de
aplicativo de corrida; ou relógio GPS; ou foto de painel de esteira contendo o tempo e a
distancia
3. A validação deve ser feita na área do atleta no site www.minhasinscricoes.com.br (o mesmo
que o participante realizou sua inscrição)
4. A corrida será analisada pela organização, que irá validar e liberar o certificado digital de
participação do atleta.
RETIRADA DE KIT – Sistema Drive Thru
1. O Kit somente será retirado no dia e horário marcado pela organização (dia 27 de junho,
das 11:00hs as 17:00hs no sistema Drive Thru na Rua Araçatuba, 137 – Santo André / SP Fabrica da Cervejaria Madalena), não sendo possível retirar ou solicitar qualquer outro meio
de entrega
CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do
atleta.
2. Casos omissos neste regulamento, serão resolvidos exclusivamente pela equipe da
organização do evento

