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TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

Com o adiamento do evento, publicado no dia 25 de Janeiro de 2022, após entrar em vigor decreto da 

Prefeitura Municipal de Araxá impedindo a realização de eventos na cidade que possuam mais que 70 (setenta) 

pessoas, devido o aumento de casos da variante Ômicron na região, fica definida pela organização uma política de 

reembolso, baseada na Medida Provisória 948/2020, convertida na Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020, em razão do 

estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrentes do Coronavírus (SARS-CoV-2). 

A organização ForrestRUN estabelece através deste termo, que o(a) atleta regularmente inscrito(a) no evento 

ForrestRUN: ENIGMA (2022), que seria realizado no dia 12 de Fevereiro de 2022, adiado para 15 de Outubro de 2022, 

poderá optar por 01 (uma) das alternativas abaixo: 

ALTERNATIVA 01: PARTICIPAÇÃO NA NOVA DATA (Padrão) 

O(A) atleta que não formalizar juntamente à organização, desejo contrário à sua participação na nova data 

estabelecida para o evento (15/10/2022), terá sua inscrição automaticamente validada para sua participação, 

respeitando as especificidades de sua inscrição original, ou seja, mantendo mesmo percurso e kit do atleta. 

ALTERNATIVA 02: TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE 

A organização, em virtude deste motivo de força maior, concede ao(a) atleta a possibilidade de realizar a 

transferência de titularidade de sua inscrição para outro(a) atleta, formalizando este desejo, através de envio de e-mail 

para contato@forrestrun.com.br. 

Sob a ressalva de que os produtos compostos nos kits do atleta, dos tipos BASIC e SPECIAL, manterão as 

mesmas especificidades, ou seja, não terão a possibilidade de alteração dos tamanhos já definidos pelo titular original. 

IMPORTANTE: Esta opção somente será aceita até 30 (trinta) dias antes da nova data do evento (15/10/2022). 

ALTERNATIVA 03: CRÉDITO PARA EVENTO FUTURO 

O(A) atleta que, por qualquer motivo, não puder participar deste evento na nova data estabelecida 

(15/10/2021), deverá formalizar junto à organização, através de envio de e-mail para contato@forrestrun.com.br. 

Neste caso, será gerado 01 (um) crédito referente à 30% (trinta por cento) do valor da referida inscrição, 

deduzidas as taxas da plataforma de inscrições online. Sua validade será para uso em eventos futuros da organização 

durante um prazo de até 12 (doze) meses, a contar do fim do estado de calamidade. 

ALTERNATIVA 04: ENVIO DO KIT PARA O(A) ATLETA 

O(A) atleta que, por qualquer motivo, não puder estar presente no evento na nova data estabelecida 

(15/10/2021), deverá formalizar junto à organização, através de envio de e-mail para contato@forrestrun.com.br, seu 

desejo de envio do Kit do Atleta referente à sua inscrição, abdicando automaticamente de sua participação. 
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Esta opção é válida somente para atletas regularmente inscritos com kits dos tipos: BASIC e SPECIAL. 

KIT BASIC: Serão enviados 01 (uma) camiseta com proteção UV ForrestRUN e 01 (uma) medalha de finisher. 

Poderá conter produtos de patrocinadores. 

KIT SPECIAL: Serão enviados 01 (uma) camiseta com proteção UV ForrestRUN, 01 (uma) viseira ForrestRUN, 01 

(uma) medalha de finisher. Poderá conter produtos de patrocinadores. 

O custo de envio, seja por transportadora, Correios ou similares, será integralmente por conta do(a) atleta. 

ALTERNATIVA 05: RESTITUIÇÃO DO VALOR INSCRIÇÃO 

Asseguradas todas opções supra citadas, apresentadas pela organização, e por estar em consonância com a 

atual legislação, bem como também o evento encontra-se adiado, com nova data de realização (15/10/2022), o(a) atleta 

optante desta alternativa, poderá formalizar sua escolha, enviando e-mail para contato@forrestrun.com.br. 

A organização utilizará o prazo legal de até 12 (doze) meses, contado a partir do encerramento do estado de 

calamidade pública, para realizar as restituições que forem solicitadas, nesta alternativa, do valor da referida inscrição, 

deduzidas as taxas da plataforma de inscrições online e reservando-se do direito de dedução dos valores proporcionais 

aos serviços de organização e intermediação já prestados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na possibilidade de abertura de lote adicional de inscrições, o(a) atleta anteriormente inscrito(a) que tenha 

optado e formalizado junto à organização, pelas Alternativas 02, 04 e 05, acima, e portanto, não esteja mais 

regularmente inscrito(a) neste evento, não estará impedido(a) de participar do mesmo, desde que mediante realização 

nova inscrição.  

Após formalizada sua escolha junto à organização, e já ter recebido o retorno da mesma, o(a) atleta fica 

impedido de alterá-la a qualquer tempo. 

Este termo de retificação passa a fazer parte indissociável do Regulamento do evento ForrestRUN: ENIGMA 

(2022). 

Outrossim, a organização lamenta, mais uma vez, que tenha sido necessário o adiamento do evento. Após 

muito analisarmos demasiadamente a situação, entendemos que as alternativas propostas são as que se mostram mais 

adequadas à preservação do equilíbrio e bom senso diante das diversas consequências negativas enfrentadas por 

ambas as partes em razão da pandemia de COVID-19. 

 

Continuamos à disposição de todos... Cuidem-se! 

Organização ForrestRUN 
 

 


