
                                                              
 

TERMOS DE INSCRIÇÃO, PARTICIPAÇÃO E  
COMPRA DE VOUCHER 

“WINGS FOR LIFE WORLD RUN 
[BRASIL – RIO DE JANEIRO]” 

 
O Wings for Life World Run BRASIL – Rio de Janeiro (“Evento” ou “Corrida”) que você selecionou é sediado 
localmente e organizado pela Red Bull Brasil (“Organizadora”), cuja sede fica localizada na Av. Cidade Jardim, 
350 e com o apoio dos parceiros de cooperação, agências e prestadores de serviços.  
Este Evento está sujeito aos Termos de Inscrição, Participação e Compra de Voucher (“Termos de Participação”), 
aos Regulamentos e a todas as leis e regulamentos internacionais, federais, estaduais, municipais, locais e 
regionais aplicáveis. Em caso de qualquer conflito entre estes Termos de Participação e os Regulamentos, estes 
Termos de Participação prevalecerão.  
Para perguntas gerais decorrentes destes Termos de Participação e/ou relacionadas com o Wings for Life World 
Run, preencha o formulário de contato em www.wingsforlifeworldrun.com/contact [LINK].  
Ao se inscrever no Evento e/ou ao comprar um respectivo voucher, você concorda com estes Termos de 
Participação e declara que você e/ou o participante satisfaz todos os requisitos de elegibilidade abaixo.  
 
1.  ELEGIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO  
 
1.1  Para participar do Evento e ter direito a um prêmio, você declara e garante que você (“Participante”, 

“Competidor” ou “você”) satisfaz os seguintes critérios de elegibilidade e completará os seguintes passos 
antes da Competição de Corrida:  

 
1.2  Para se qualificar e se inscrever como Participante na corrida principal do Evento, você (i) confirma que 

terá pelo menos 16 anos de idade até 5 de maio de 2019; e (ii) reconhece que, no momento da sua 
inscrição, você (a) tem pelo menos 18 anos de idade e não é considerado menor de idade sob o foro de 
seu país de residência; ou (b) você obteve permissão prévia por escrito para participar da Corrida de seu 
responsável por meio do Formulário de Isenção de Responsabilidade do Participante (“Isenção de 
Responsabilidade do Participante”).  

 
1.3  Nem a Organizadora nem o Grupo Red Bull (“Grupo Red Bull” ou “Red Bull”) são responsáveis no caso de 

pessoas físicas não serem legalmente autorizadas a participar do Evento devido a regulamentações 
nacionais ou locais.  

 
1.4  Você declara que não possui nenhuma condição que impeça a participação segura no Evento ou que 

represente um risco presente a outras pessoas ao fazê-lo. Você também concorda que não está proibido 
de participar do Evento por qualquer motivo. Também é recomendável que você consulte seu médico 
antes de participar.  

 
1.5  Apenas uma entrada/inscrição por pessoa é permitida.  
 
1.6  Detalhes sobre como você pode pegar o seu número de corrida para o Evento e possíveis requisitos sobre 

a coleta serão fornecidos a você via e-mail e/ou publicados no site do Evento [LINK].  
 

Você não deve – sob nenhuma circunstância – entregar o número da corrida a um terceiro para 
permitir que a pessoa participe da corrida em seu lugar.  



 
1.7  Os participantes – e quando a aprovação do responsável legal seja exigida, os responsáveis legais – são 

obrigados a ler e concordar com os Regulamentos [https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/] 
que, entre outras informações e requisitos, inclui uma explicação sobre as diferentes categorias de 
atletas e certas ferramentas e auxílios não permitidos. Qualquer infração aos Regulamentos ou a estes 
Termos de Participação poderá, a critério exclusivo da Organizadora, levar à desqualificação do 
Evento sem qualquer pretensão de reembolso da Taxa de Inscrição e/ou de outros custos incorridos.  

 
1.8  A Organizadora reserva-se o direito de verificar qualquer informação fornecida à Organizadora pelo 

Participante e, em particular, exigir comprovação de idade, identidade e/ou outros dados fornecidos a 
qualquer momento, a seu critério. As inscrições contendo um endereço de e-mail inválido ou dados 
incorretos referentes à idade ou residência do Participante serão consideradas inelegíveis.  

 
1.9  A Organizadora reserva-se o direito de limitar o número total de Participantes do Evento. Se esse limite 

for atingido, as inscrições no Evento serão fechadas e as respectivas informações serão publicadas no 
https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/.  

 
1.10  A Organizadora também reserva-se o direito de determinar um número mínimo e máximo de Participantes 

mínimo a ser anunciado no devido tempo on-line em https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/. 
Caso o número mínimo de Participantes não seja alcançado uma semana antes do final do Período de 
Inscrição, conforme definido na Cláusula 2.1 abaixo, a Organizadora reserva-se o direito de cancelar as 
respectivas corridas (ou o Evento em sua totalidade); publicar esse cancelamento em 
https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/, e notificar os Participantes inscritos via e-mail. 
Nesses casos, o reembolso será concedido em relação às Taxas de Inscrição pagas por essas corridas 
canceladas.  

 
1.11  O Evento será realizado a critério da Organizadora. A decisão da Organizadora em relação a todos os 

assuntos relacionados com o Wings for Life World Run é final e não será ingressada nenhuma 
correspondência.  

 
2.  PERÍODO DE INSCRIÇÃO E CRONOGRAMA DO WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2019  
 
2.1  A inscrição no Evento começa em 2 de outubro de 2018 às 08:00 horas, horário local e termina em 2 de 

maio de 2019 às 08:00 horas, horário local. As inscrições recebidas pela Organizadora fora do período de 
inscrição não serão consideradas e não terão qualquer direito de acordo com estes Termos de 
Participação.  

 
2.2  Se o Participante se inscrever antes de 22 de fevereiro de 2019 às 10:00 horas, horário local (ou seja, 

11h00 UTC), a Organizadora se esforçará para exibir o primeiro nome do Participante com o número da 
corrida. No entanto, o Participante não tem o direito, a qualquer momento, de fazer com que o seu 
primeiro nome seja exibido com o número da corrida.  

 
2.3  O início de todos os Wings for Life World Runs em todo o mundo será em 5 de maio de 2019, às 11:00 

horas, UTC, portanto a principal corrida do Evento começa em 5 de  
 

maio de 2019, às 08:00 horas, horário local. O horário de início pode estar sujeito a alterações pela 
Organizadora – isso pode incluir um atraso com aviso prévio curto da data de início global no dia do 
Evento. Visite https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/. para atualizações sobre o horário 
exato de início.  

 
3.  INSCRIÇÃO NO EVENTO E PARTICIPAÇÃO  
 
3.1 A fim de se inscrever com sucesso no Evento, visite www.wingsforlifeworldrun.com/registration [LINK] e 

siga as instruções dadas passo a passo, o que inclui o fornecimento de dados que são solicitados a fim de 
se inscrever (por exemplo, nome e endereço de e-mail). Além disso, se você se inscrever via login social, 
por exemplo, Facebook, Twitter ou Google+, informações adicionais (por exemplo, idade ou local) podem 
ser fornecidas a nós.  

 
Após a conclusão desse processo, você receberá prontamente um e-mail técnico confirmando o 
recebimento da sua inscrição e contendo seus dados de inscrição. Obrigações por parte da Organizadora 



só surgirão após a confirmação material da sua inscrição. O e-mail de confirmação também conterá 
hiperlinks para acessar diretamente e baixar os Termos de Participação aplicáveis e os Regulamentos.  
Note que você não poderá acessar diretamente ou editar os dados de inscrição após a sua inscrição.  
 

3.2  Os seguintes dados pessoais serão publicados nas listas de partida e os resultados em 
www.wingsforlifeworldrun.com e outras mídias: nome, sobrenome, nacionalidade, faixa etária, afiliação 
clube/empresa (se especificado). O horário e o local de publicação das listas de partida e os resultados 
do Evento serão anunciados em https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/.  

 
3.3  Você deve completar os seguintes passos para ser elegível a participar: (i) preencha o processo de 

inscrição descrito; (ii) receba uma confirmação por e-mail referente ao pagamento bem sucedido da sua 
Taxa de Inscrição mais todos os impostos e encargos aplicáveis; (iii) clique nas caixas de seleção 
apropriadas durante a inscrição, confirme a sua elegibilidade para a corrida de acordo com a Cláusula 1ª 
destes Termos de Participação e nos Regulamentos; e (iv) preencha a Verificação no Local, incluindo a 
entrega da Isenção de Responsabilidade do Participante, se aplicável, no Local do Evento no dia do 
Evento.  

 
3.4  Para obter as regras e requisitos detalhados do Evento em si e sobre o check-in no local no respectivo 

Local do Evento, consulte os Regulamentos vinculativo e verifique se há atualizações em 
https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/.  

 
3.5  Os dados de contato que você fornecer com a sua inscrição serão usados para notificá-lo de quaisquer 

atualizações sobre o Evento. Verifique se esses dados são precisos.  
 
3.6  O direito de participar do Evento é pessoal e intransferível. Os números da corrida não são transferíveis.  
 
3.7  Caso um Participante não compareça a tempo para o check-in no local no Local da Corrida selecionada, 

o Participante perderá o direito de participar e não terá direito a solicitar reembolso. Nenhuma exceção 
a esse respeito será considerada.  

 
3.8  Note que se você decidir não participar do Evento, não será emitido reembolso; também não é possível 

transferir o direito de participar do Evento para outra pessoa.  
 
3.9  A Organizadora pode oferecer vouchers para a inscrição no Evento (“Vouchers do Wings for Life World 

Run”) no site. O seguinte se aplica aos Vouchers do Wings for Life World Run: Os Vouchers do Wings for 
Life World Run só podem ser comprados via cartão de crédito no site 
https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/ do Evento. Qualquer Voucher do Wings for Life World 
Run contém um código de voucher. Qualquer Participante pode resgatar o código do voucher uma vez, 
em vez do pagamento da taxa de participação do respectivo Evento. O código ativo de um Voucher do 
Wings for Life World Run pode ser resgatado por qualquer pessoa que atenda aos respectivos requisitos 
estabelecidos no Artigo 1º destes Termos de Participação e se tornará inválido no momento do uso 
durante a inscrição. Qualquer Voucher do Wings for Life World Run é válido apenas para o respectivo 
Evento e não pode ser remarcado nem resgatado em dinheiro. Em caso de perda, roubo ou invalidação, 
não é concedido reembolso. É proibida a revenda de Vouchers do Wings for Life World Run para terceiros. 
Observe que devido a razões técnicas, no máximo 10 vouchers podem ser adquiridos por vez. Caso 
vouchers adicionais sejam necessários, repita o processo.  

 
Qualquer comprador de Voucher do Wings for Life World Run garante que é totalmente capaz 
contratualmente de fazer essa compra. Para compras, você deverá seguir as instruções em 
https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/.  
Após a conclusão deste processo, você receberá imediatamente um e-mail confirmando o recebimento 
do seu pedido, resumindo os detalhes da sua compra. O e-mail conterá ainda links para acessar 
diretamente e baixar os Termos de Participação atuais e os Regulamentos. Obrigações por parte da 
Organizadora só surgirão após a confirmação material da sua inscrição -, abaixo.  
Por favor, note que você não será capaz de acessar diretamente ou editar os detalhes do pedido depois 
de ter feito o seu pedido.  

  
4.  TAXA DE INSCRIÇÃO E MÉTODOS DE PAGAMENTO  
 

4.1  O pagamento pode ser feito por cartão de crédito (Visa, MasterCard para a maioria dos locais e JCB ou 
American Express apenas para determinados locais) e/ou outros métodos de pagamento estão 



disponíveis, dependendo da localização do Participante. Dependendo do país organizador e do banco 
emissor do cartão de crédito, encargos locais sobre a Taxa de Inscrição, mais impostos e taxas 
confirmados pela Organizadora podem ser aplicáveis (por exemplo, taxas relacionadas a taxas de câmbio 
ou taxas bancárias específicas). Para mais detalhes sobre este assunto, entre em contato com o banco 
emissor do seu cartão.  

 
4.2  O preço total da Taxa de Inscrição, mais todos os impostos e encargos, conforme aplicável, será exibido 

antes da inscrição ser concluída e deve ser pago imediatamente no caso de pagamentos com cartão de 
crédito. No caso de pagamentos antecipados (transferência bancária), o valor total da Taxa de Inscrição 
mais todos os impostos e encargos, conforme aplicáveis, devem ser devidamente transferidos conforme 
instruído para a conta, conforme notificado em um primeiro e-mail de confirmação (que – se você optar 
por uma transferência bancária – não confirma a inscrição com sucesso). Observe que, caso o pagamento 
não tenha sido recebido na conta bancária da Organizadora na data indicada nesse primeiro e-mail de 
confirmação, a sua inscrição será cancelada). Dependendo do país organizador e do banco emissor do 
cartão de crédito, encargos locais sobre a Taxa de Inscrição, mais impostos e taxas confirmados pela 
Organizadora podem ser aplicáveis (por exemplo, taxas relacionadas a taxas de câmbio ou taxas 
bancárias específicas). Para mais detalhes sobre este assunto, entre em contato com o banco emissor do 
seu cartão.  

 
4.3  A Taxa de Inscrição não é uma doação dedutível de impostos. Qualquer outro tipo de contribuição feita 

à Organizadora para beneficiar o Evento também não será dedutível de impostos.  
 
4.4  Ao inscrever-se e preencher o formulário de inscrição on-line clicando na aba “Inscrever-se e Pagar 

Agora” para pagamentos com cartão de crédito ou transferindo a Taxa de Inscrição, bem como taxas e 
impostos aplicáveis por transferência bancária, o pagamento é vinculativo, não deferível, não 
permutável, não transferível e não reembolsável. Sujeito à legislação local, o Participante não tem o 
direito de rescindir a inscrição e/ou a ordem de compra do Evento ou a compra de um Voucher do Wings 
for Life World Run. A Taxa de Inscrição somente será reembolsável se o cancelamento do Evento for de 
responsabilidade exclusiva da Organizadora ou da Red Bull (ver também 6.4).  

 
4.5  Uma vez que o Participante receba o e-mail de confirmação da Organizadora após o pagamento ter sido 

executado com sucesso, a relação contratual baseada nestes Termos de Participação é estabelecida 
diretamente entre o Participante e a Organizadora. A Red Bull GmbH só atua como intermediária e 
distribui os números de partida em nome da Organizadora, exceto no caso em que é expressamente 
identificada como a Organizadora (por exemplo, a Wings for Life World Run no Brasil).  

 
4.6  A Organizadora reserva-se o direito de ajustar a Taxa de Inscrição em sua própria conveniência durante 

o Período de Inscrição, por qualquer motivo. Essa alteração, seja um aumento na Taxa de Inscrição ou 
uma redução, não afetará as Taxas de Inscrição que já foram pagas.  

 
4.7  As Taxas de Inscrição serão cobradas pela Organizadora e doadas pelo Grupo Red Bull à Fundação Wings 

for Life.  
 
4.8  Note que custos de viagem ou outros custos não serão reembolsados pela participação no Evento.  
 
5.  OS PRÊMIOS  
 
5.1  A única contraprestação referente à Taxa de Inscrição é o direito de participar do Evento, incluindo o 

número da corrida e a Runner’s Bag (consulte os Regulamentos).  
 
5.2  Os vencedores do Evento serão determinados da seguinte forma:  
 

 Vencedor do Prêmio de Corrida Global (cada qual, um “Vencedor do Prêmio de Corrida Global”): um 
Participante do sexo masculino e uma Participante do sexo feminino na corrida em todo o mundo que 
atingirem a maior distância antes que o Catcher Car (conforme definido nos Regulamentos) chegue até 
ele/ela serão os Vencedores do Prêmio de Corrida Global, independentemente de o Participante 
participar do Evento ou do Wings For Life World Run via aplicativo. Haverá um Vencedor do Prêmio de 
Corrida Global do sexo masculino e uma Vencedora do Prêmio de Corrida Global do sexo feminino no 
total.  

 



 Vencedor do Prêmio de Corrida Nacional (cada qual, um “Vencedor do Prêmio de Corrida Nacional”): um 
Participante do sexo masculino e uma Participante do sexo feminino em cada Local que atingirem a maior 
distância antes que o Catcher Car (conforme definido nos Regulamentos) chegue até ele/ela serão os Vencedores 
do Prêmio de Corrida Nacional.  
 
 No caso de haver mais de uma corrida, o “Vencedor do Prêmio de Corrida Nacional” será um Participante do 

sexo masculino e uma Participante do sexo feminino que atingirem a maior distância de todos os Locais antes 
que o Catcher Car chegue até ele/ela. A participante do sexo feminino e o participante do sexo masculino que 
correrem a maior distância nos demais locais, mas cujo percurso for menor do que o Vencedor do Prêmio de 
Corrida Nacional, receberá o título de "Vencedor da Corrida Local".  
 

  
5.3 Preços:  
 
 O Prêmio de Corrida Global (o “Prêmio de Corrida Global”) consiste em uma viagem de fim de semana à Áustria 

para cada vencedor do sexo masculino e do sexo feminino do Prêmio de Corrida Global, mais uma pessoa de sua 
escolha. A viagem de fim de semana compreenderá voos, transporte adicional e acomodações (a ser 
determinadas pela Organizadora). Observe que a data de início e término, a duração será determinada pela 
Organizadora. O valor total deste prêmio dependerá dos locais determinados pela Organizadora e dos custos no 
momento da reserva. A pessoa que acompanha o Vencedor do Prêmio de Corrida Global será obrigada a cumprir 
o mesmo itinerário do Vencedor do Prêmio de Corrida Global, incluindo o ponto inicial e final, e compartilhar o 
mesmo quarto de hotel. O valor total de cada Prêmio de Corrida Global não excederá EUR 5.000 (antes dos 
impostos) por pessoa.  
 
 Os Prêmios de Corrida Nacionais e, quando disponível, Locais (os “Prêmios de Corrida”) consistem em dois 

vouchers cada (o Vencedor do Prêmio de Corrida mais uma pessoa de sua escolha) para participação gratuita na 
Wings for Life World Run subsequente (mundial), incluindo transporte gratuito (os meios dependem da distância) 
e acomodações, pelo menos, na noite anterior e posterior ao Evento, a ser determinado pela Organizadora. 
Observe que a data e horário do Wings for Life World Run seguinte ainda não foram determinadas. O valor total 
deste prêmio dependerá do Wings for Life World Run Local que o Vencedor do Prêmio de Corrida escolher, no 
ponto inicial e final do Vencedor do Prêmio de Corrida e dos custos no momento da reserva. A pessoa que 
acompanha o Vencedor do Prêmio de Corrida será obrigada a cumprir o mesmo itinerário do Vencedor do Prêmio 
de Corrida, incluindo o ponto inicial e final, e compartilhar o mesmo quarto de hotel. O valor total do Prêmio de 
Corrida não excederá EUR 3.500 (antes dos impostos) por pessoa/voucher.  
 
 
5.4 Todas as providências de viagem para os prêmios devem ser feitas através do agente da Organizadora junto 
com o Grupo Red Bull. Quaisquer outros custos e despesas associados à aceitação e uso do prêmio não 
especificamente previstos neste documento (como taxas de segurança, gorjetas, taxas de bagagem, refeições e 
transporte adicional e encargos acessórios) são de responsabilidade dos vencedores do prêmio. Os vencedores 
do prêmio também necessitarão (e serão responsáveis pelo custo de obtenção de) um passaporte válido com 
validade mínima de 6 meses e quaisquer vistos obrigatórios. Seguro viagem e gastos monetários são de 
responsabilidade específica do vencedor do prêmio. Os vencedores dos prêmios devem possuir e apresentar 
documentos de viagem válidos, antes da partida (por exemplo, carteira de habilitação válida ou outra 
identificação aceitável emitida pelo governo). Cada ganhador do prêmio e seu acompanhante de viagem devem 
assinar uma Isenção de Responsabilidade/Publicidade e quaisquer outros documentos fornecidos ao participante 
antes da emissão do bilhete e/ou viagem. Assim que as passagens aéreas tiverem sido emitidas, nenhuma 
alteração pelo ganhador do prêmio será permitida. A Organizadora determinará a companhia aérea, os 
aeroportos, o itinerário do voo e os hotéis a seu exclusivo critério. Restrições a viagens e acomodações, condições 
e limitações podem ser aplicadas. A Organizadora não substituirá quaisquer tickets extraviados, mutilados ou 
roubados ou vouchers de viagem.  
 
5.5 A Red Bull reserva-se o direito de alterar os prêmios e/ou substituir todos ou quaisquer prêmios por prêmios 
de valor semelhante.  
 

5.6 Na medida permitida pela lei local aplicável, todos os prêmios são concedidos "na forma em que se 
encontram" e sem garantia de qualquer tipo, expressa ou tácita (inclusive, entre outros, qualquer 
garantia tácita de qualidade ou adequação satisfatórias para uma finalidade específica). IMPOSTOS 
FEDERAIS, ESTADUAIS, LOCAIS, INCLUINDO IVA/IMPOSTO SOBRE CONSUMO, ASSOCIADOS AO RECEBIMENTO 
OU USO DE QUAISQUER PRÊMIOS, SÃO RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO VENCEDOR. Os prêmios estão 
sujeitos a termos, condições, datas de validade e restrições impostos pelo fabricante do prêmio ou 



emissor no caso de um cartão-presente, ingressos ou instrumento semelhante. Impostos federais (ou o 
equivalente para o foro de residência), estaduais, territoriais, provinciais e locais  

 
sobre os prêmios (inclusive IVA), se houver, e quaisquer outros custos, taxas e despesas não listados 
acima conforme especificamente incluídos como parte do prêmio são de exclusiva responsabilidade do 
vencedor. Formulários e documentos relacionados a impostos poderão ser emitidos pela Organizadora, 
se exigido por lei.  

 
5.7  Não serão fornecidas alternativas em dinheiro e os prêmios serão intransferíveis e não reembolsáveis.  
 
5.8  Caso o vencedor não reivindique seu prêmio de acordo com as instruções da Organizadora e dentro do 

prazo indicado pela Organizadora no momento da notificação, ele/ela terá perdido o prêmio e a 
Organizadora reserva-se o direito de determinar um vencedor substituto ou doar o valor equivalente.  

 
5.9  A decisão da Organizadora com relação a todos os prêmios relativos ao Wings for Life World Run é 

definitiva.  
 
6.  O DIREITO DA ORGANIZADORA DE ALTERAR OS TERMOS DE PARTICIPAÇÃO E DE DESCLASSIFICAR  
 
6.1  Sujeito à lei aplicável e/ou à aprovação de quaisquer reguladores aplicáveis, a Organizadora reserva-se 

o direito de alterar estes Termos de Participação e os Regulamentos periodicamente, e essas alterações 
estarão disponíveis em https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/.].  

 
6.2  Se na opinião da Organizadora o Evento for comprometido por qualquer evento fora do controle da 

Organizadora, esta reserva-se o direito, sujeito à lei aplicável e/ou à aprovação de quaisquer reguladores 
aplicáveis, de modificar, encerrar, alterar ou prorrogar o Evento sem responsabilidade por qualquer valor 
ou tipo de perda ou dano que possa resultar a você ou a qualquer terceiro (direto ou indireto).  

 
6.3  A qualquer momento durante o Evento, a Organizadora reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de 

desclassificar e afastar qualquer Participante por qualquer não observância destes Termos de 
Participação ou dos Regulamentos ou, quando aplicável, qualquer outro tipo de comportamento ilegal 
ou inadequado, inclusive, entre outras: seu comportamento no Evento ou quaisquer atividades 
relacionadas ao Evento em qualquer ponto for perturbador, vir a causar ou efetivamente causar dano à 
pessoa, bens ou reputação da Organizadora; fornecer informações falsas sobre os formulários de 
inscrição; por conduta antidesportiva; competir com um número ou etiqueta de corrida não oficial; 
competir com um número ou etiqueta de corrida oficial atribuído a outra pessoa ou de outro Evento; 
transferir ou tentar transferir um número ou etiqueta de corrida oficial para outra pessoa ou obter esse 
número ou etiqueta de outra pessoa; sendo acompanhado durante a corrida por uma pessoa não inscrita 
no Evento, e por razões médicas ou de segurança. No caso de um Participante vencedor ser 
desclassificado, o prêmio será perdido e/ou poderá ser doado ou concedido a um vencedor alternativo. 
Nenhum reembolso será concedido a qualquer Participante desclassificado por qualquer motivo. 
Indivíduos desclassificados de um Evento serão retirados dos resultados oficiais.  

 
6.4  Observada a legislação local e exceto em caso de cancelamento discricionário do Evento pela 

Organizadora, assim em caso de qualquer cancelamento do Evento por uma razão alheia à esfera de 
influência da Organizadora, seja ela força maior, ordens governamentais ou circunstâncias nas quais a 
Organizadora não possa, com meios razoáveis, garantir a segurança dos Participantes, nenhum reembolso 
será concedido após o pagamento da Taxa de Inscrição. Um Evento poderá ser cancelado ou alterado por 
qualquer razão, incluindo, entre outros, mau tempo ou outros fatores que ameacem a segurança de 
participantes, da Equipe da Corrida ou de voluntários. O cancelamento ou alteração da data, natureza 
ou formato de um Evento poderão ser determinados por autoridades governamentais ou de outra forma 
a critério da Organizadora. A Organizadora reserva-se o direito de alterar os detalhes do Evento, tais 
como a data, horário de início, curso, distância e/ou amenidades oferecidas com relação ao Evento.  

 
7.  CONCESSÃO DE DIREITOS  
 
7.1  A Organizadora e o Grupo Red Bull e/ou os terceiros que eles vierem a autorizar periodicamente terão o 

direito de capturar e usar gravações de áudio, gravações de vídeo e fotografias do Evento e a usar seu 
nome, imagem voz, aparência, desempenho e material biográfico para qualquer fim (seja comercial, 
para merchandising, promocional, editorial ou outro) em todas as mídias, para sempre, observadas as 
limitações nos termos da legislação local.  



 
7.2  A Red Bull poderá usar, transmitir, projetar, exibir, reproduzir e/ou disponibilizar ao público o material 

em todas e quaisquer mídias, incluindo, entre outros, rádio, televisão, cinemas, eventos, transmissores 
de dados e a rede mundial de computadores. A Red Bull terá o direito – sem necessidade de outra 
aprovação – de efetuar quaisquer alterações, intermissões, cortes ou outras modificações nos materiais 
e a usar esses materiais alterados sem restrições. Além disso, a Red Bull poderá transferir os direitos 
outorgados a qualquer terceiro. Você compreende que poderá não ser nomeado participante no Evento, 
que você não tem o direito de aprovar nenhum material e não espera obter ganhos financeiros com sua 
aparição em qualquer material relacionado ao Evento.  

 
7.3  A Organizadora permite que o Participante use sua própria câmera no Evento para gravar imagens em 

movimento e/ou uma série de imagens estáticas / conteúdo de filmagem (“Conteúdo do Participante”). 
O uso desse Conteúdo do Participante é limitado a fins privados, o que significa em meu próprio website 
e em meus canais de mídia social. O Participante compreende que a Red Bull detém os direitos de 
propriedade intelectual e de mídia sobre o evento e fornecerá à Red Bull, mediante solicitação, acesso 
ao Conteúdo do Participante. Qualquer uso comercial pelo Participante ou por terceiros está sujeito ao 
consentimento prévio da Red Bull.  

 
7.4  A única contraprestação por essa cessão ampla e outorga de direitos será ter a oportunidade de participar 

e ganhar a corrida para a qual você se inscreveu no Evento.  
 
8.  COLETA DE INFORMAÇÕES E PROTEÇÃO DE DADOS  
 

As informações sobre como a Organizadora poderá coletar, processar e armazenar os Dados Pessoais do 
Participante para o Evento e de outra forma podem ser encontradas em 
https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/privacidade.  

 
9.  RESPONSABILIDADE E GARANTIA  
 
9.1  TENHA CUIDADO E BOM SENSO AO PARTICIPAR DA WINGS FOR LIFE WORLD RUN. RESPEITE E GARANTA SUA 

SEGURANÇA E A SEGURANÇA DE TERCEIROS. NÃO INVADA OU PROVOQUE DANOS À PROPRIEDADE DE 
NINGUÉM.  

 
9.2  A Red Bull obriga-se a envidar esforços razoáveis para manter serviços de hardware e software adequados 

para o Website da Wings for Life World Run e não será responsável por: inscrições tardias, perdidas, 
atrasadas, danificadas, extraviadas, incompletas, ilegíveis ou ininteligíveis; defeitos, falhas, atrasos ou 
dificuldades telefônicas, eletrônicas, de hardware ou programas de software, rede, internet ou 
computador; erros de transmissão; entregas de notificação de prêmios tentadas mas não recebidas; 
qualquer prejuízo sofrido por qualquer pessoa que se inscreva ou tente se inscrever e/ou participar do 
Evento, quer essa inscrição seja perdida, não apresentada, processada erroneamente ou não vença.  

 
9.3  A Organizadora também se obriga a garantir a transparência com relação a uma competição justa e 

envidará esforços para garantir a segurança e execução pacífica do Evento com seus prestadores de 
serviço.  

 
9.4  Caso você seja desqualificado, a Red Bull não tem nenhuma obrigação de publicar esse fato.  
 
9.5  O Participante será unicamente responsável por determinar sua aptidão física com relação a sua 

participação no Evento e a Organizadora não poderá ser responsabilizada por nenhuma condição médica 
do Participante.  

 
9.6  O Participante também será exclusivamente responsável por determinar a categoria específica da corrida 

para sua participação, caso essas categorias estejam disponíveis. Uma vez que o Participante escolher 
uma categoria, a Organizadora não será capaz de introduzir o Participante em outra categoria após a 
inscrição. Nenhum reembolso estará disponível nesses casos.  

 
9.7  O Participante será exclusivamente responsável por escolher o Local no qual deseja correr. Embora Red 

Bull envidará seus melhores esforços para garantir condições comparáveis em todas as pistas de corrida, 
permanecerão diferenças inevitáveis entre as respectivas pistas de corrida (p.ex., horário 
diurno/noturno, superfícies, temperatura e inclinação).  

 

https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/privacidade


9.8  Durante o Período de Registro, a Organizadora reserva-se o direito de introduzir novas pistas de corrida 
no Evento, alterar as pistas então existentes e divulgar novas informações com relação às pistas. Todas 
e quaisquer informações fornecidas pela Organizadora com relação às pistas têm finalidade meramente 
informativa e não têm qualquer efeito vinculativo sobre a Organizadora.  

 
9.9  Nem a Organizadora nem a Red Bull poderão ser consideradas responsáveis caso um Participante não seja 

física ou mentalmente capaz de realizar com êxito qualquer das tarefas descritas. Exceto em casos de 
culpa grave ou dolo, nem a Organizadora nem a Red Bull serão responsáveis caso um Participante se fira 
durante sua participação no Evento. Você se obriga a obedecer a qualquer decisão de um funcionário do 
Evento com relação à sua capacidade de concluir o Evento de maneira segura.  

 
9.10  Você concede à equipe médica do Evento e a seus nomeados permissão para administrar ou 

providenciar qualquer assistência médica que eles julgarem necessária ou apropriada como resultado 
de sua participação nos Eventos, incluindo, entre outros, providenciar transporte a um hospital ou 
outras instalações médicas.  

 
9.11  Medidas organizacionais são anunciadas aos Participantes pela Organizadora antes e durante o Evento. É 

imperativo seguir as instruções da Organizadora e dos membros identificados da Equipe da Corrida, caso 
aplicável. Em caso de descumprimento que perturbe o curso adequado do Evento ou que ameace a 
segurança dos Participantes, a Organizadora está autorizada a banir e/ou desclassificar a pessoa 
envolvida do Evento a qualquer momento. Declarações juridicamente vinculativas contra os Participantes 
podem ser feitas exclusivamente pelo grupo de pessoas autorizadas pela Organizadora para esse fim. 
Esse grupo de pessoas também envolve os membros dos serviços médicos encarregados da competição 
que tenham o direito de proibir que um participante participe ou continue a participar do Evento caso 
os sintomas médicos sugiram uma impossibilidade de continuar a participar da corrida sem colocar em 
risco a saúde do Participante.  

 
9.12  Você compreende que sua participação envolve um grau de risco e você assume voluntariamente todos 

os riscos associados a tal participação, incluindo, entre outros, quedas; contato com outros participantes, 
espectadores ou outros, ou tráfego de veículos ou outros; os efeitos do clima, incluindo calor e/ou 
humidade, vento, perigos associados ao ato de correr ou se exercitar no escuro, temperatura fria e 
superfícies molhadas ou congeladas; queda de galhos de árvores ou de outros objetos do alto; tráfego; e 
a natureza lotada e outras condições do percurso, sendo certo que todos esses riscos são conhecidos e 
estimados por você. Você confirma que nem a Organizadora nem qualquer de suas sociedades 
relacionadas, Equipe da Corrida ou parceiros de cooperação assumirão qualquer responsabilidade caso 
você se fira. Você possui um seguro de responsabilidade pessoal e acidentes pessoais / seguro médico 
válido que cobre sua participação. Caso você provoque danos decorrentes de, relacionados a ou 
resultantes de sua participação no Evento, você será integralmente responsável e você garantirá que 
nem a Organizadora nem qualquer de suas sociedades relacionadas incorrerá qualquer dano a esse 
respeito.  

 
9.13  Você se obriga a cumprir as normas de competição e segurança da Organizadora (Regulamentos) para 

seu próprio bem e para o bem de todos os demais. Você verificou seu equipamento, o qual está em boas 
condições de operação, com manutenção apropriada e é adequado para o evento. Sua participação 
poderá ser recusada a qualquer momento pela Organizadora ou sua Equipe da Corrida caso elas tenham 
dúvida razoável sobre sua segurança individual ao participar do Evento.  

 
9.14  A Organizadora e o Grupo Red Bull excluem toda a responsabilidade perante você por qualquer perda de 

renda, lucro cessante, perda de fundo de comércio, perda de dados, perda de oportunidade (em cada 
caso, direta ou indireta) e quaisquer danos indiretos ou consequentes incorridos ou sofridos por você com 
relação a sua participação na Wings for Life World Run.  

 
9.15  Em nenhuma hipótese a Organizadora será responsável por qualquer falha ou atraso no cumprimento de 

suas obrigações nos ermos destes Termos de Participação que decorram de ou sejam provocados, direta 
ou indiretamente, por forças que fujam a seu controle razoável, incluindo, entre outros, greves, 
interrupções de trabalho, acidentes ou atos fortuitos e interrupções, perdas ou mau funcionamento de 
serviços públicos, comunicações ou serviços de computação (software ou hardware).  

 
9.16  A Organizadora poderá fornecer instalações para estacionamento, armazenamento, troca e/ou 

instalações sanitárias nas dependências do Evento a seu exclusivo critério. No entanto, o uso dessas 



instalações é de responsabilidade exclusiva do Participante e a Organizadora não será responsável por 
nenhum prejuízo ou dano que decorra do uso dessas instalações.  

 
9.17  Na maior medida em que permitido por lei, nenhuma condição, garantia ou outros termos serão aplicáveis 

à Wings for Life World Run.  
 
9.18  Todas as questões e perguntas relativas à exegese, validade, interpretação e exequibilidade destes 

Termos de Participação ou dos direitos e obrigações de participantes ou da Organizadora com relação ao 
Evento serão regidos e interpretados em conformidade com as leis do país no qual o Evento local que 
você houver selecionado ocorrer, sendo certo que quaisquer conflitos estarão sujeitos à jurisdição 
exclusiva dos juízos de referido país.  
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