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REGULAMENTO 

1. 2° DESAFIO ROSA 

1.1. O Desafio Rosa - Evento beneficente realizado pela Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer em 

alusão ao outubro rosa, mês dedicado a campanha de conscientização, que tem como objetivo principal alertar as 

mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.  

2. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 

Rede Feminina; 
Toque de Mama; 
Casa de apoio. 
 

3. PÚBLICO ALVO 

Poderão participar pessoas de ambos os sexos e maiores de 18 anos. 

4. TIPO DO EVENTO 

 

Corrida de rua  
 
5. DATA   

 
23/10/2022 Domingo  
 
6. LOCAL DE LARGADA E CHEGADA 

 

Largada e Chegada: Terreno do Hospital da LMECC (Antigo Duarte Filho) 
 

7. DISTÂNCIAS 

 

5 km  
 

8. HORÁRIO E LARGADA 

 

Concentração: 05:00 manhã. 

Aquecimento: 5:15 

Largada: 05:30 

 

9. PERCURSO  



 

 

 

 

 

LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER - LMECC 

2° DESAFIO ROSA – 23/10/2022 

 

 
CNPJ n° 04.026.039/0001-39 

Rua: Melo Franco, 283, Santo Antônio, 59611-090, Mossoró-RN 

Telefone: (84) 3323-7700 – e-mail:  

 

 

 
 

Link do percurso: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BzIrAyk86pwk0Qhfs6NVOhzv92pcQ34&usp=sharing 

 

 
10. RETIRADA DE KIT´S (Data e Local) 

 

10.1 Datas: 17 de Outubro a 21 de Outubro. 
 
10.2 Locais: Unidade II do Hospital da Liga Mossoroense (antiga casa de saúde Santa Luzia) Rua Melo Franco, 
n°238 – Santo Antônio. 
 
Obs.: No dia o atleta deve trazer um documento com foto e o cartão de vacina. 

 

11.  INSCRIÇÕES (período) E VALOR 
  
11.1 Taxa de inscrições e períodos: 
 

 (15 de Agosto á 12 de setembro) 1° Lote 50 reais + 1 kg de alimento (levar quando for retirar o Kit) – O 

alimento será para a elaboração das cestas básicas, que são doados aos pacientes da LMECC. 

 (13 Setembro á 07 de outubro) 2° Lote 60 reais + 1kg de alimento (levar quando for retirar o Kit) – O 

alimento será para a elaboração das cestas básicas, que são doados aos pacientes da LMECC. 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BzIrAyk86pwk0Qhfs6NVOhzv92pcQ34&usp=sharing
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11.2  Conta para Transferência/PIX:  ensinoepesquisa@ligamossoroense.org  

 
Banco do Bradesco - Agência: 1102 Conta Corrente: 55602-5  

 
11.3 Link de inscrição: https://forms.gle/U2dJcom3ih1KTn8D8 também Disponibilizado pelo Whatssap – (84) 
98162-5806 e https://www.ligamossoroense.org/ e enviar o comprovante.  
 

 

Obs.:  

 Ao conferir a completude das inscrições enviaremos uma mensagem via whatssap de confirmação; 

 Os dados para o preenchimento deverão ser fornecidos corretamente; 

 A data de inscrição será considerada a partir da data de efetivação do pagamento, e não da data de 

preenchimento da ficha de inscrição; 

 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum motivo. 

 É OBRIGATÓRIO TER PELO MENOS TRÊS DOSES DA VACINA CONTRA A COVID-19. 

12. ENTREGA DAS MEDALHAS 

12.1 Terão direito a medalha todos aqueles que se inscreveram e estiverem presente no evento que completarem o 

percurso do Desafio. 

13. NÚMERO DO ATLETA 

13.1 Todos os atletas receberão seu número de peito na retirada do kit. É obrigatório o uso do mesmo para a 

comunicação com a organização. 

13.2 Durante todo o Desafio o atleta será identificado através do seu número. 

13.3 O número do atleta é pessoal e intransferível, fica terminantemente proibido a troca de atleta. 

15. REGRAS GERAIS DO DESAFIO 

15.1 Ao participar deste desafio, o (a) atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao 

recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de 

transmissão.  

15.2 O atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita totalmente este regulamento do desafio;   

15.3 Não haverá reembolso, por parte da Organização, nem de seus patrocinadores, e apoiadores, de nenhum valor 

correspondente a equipamentos ou acessórios utilizados pelos atletas no desafio, independente de qual for o 

motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a 

participação do desafio; 

mailto:ensinoepesquisa@ligamossoroense.org
https://forms.gle/U2dJcom3ih1KTn8D8
https://www.ligamossoroense.org/
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 15.4 O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade aos organizadores, patrocinadores e realizadores.  

15.5 Ao se inscrever no desafio, o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de 

transferência desta inscrição para outro, bem como reembolso do valor da inscrição; 

15.6 O atleta que, em qualquer momento, não atenda as regras descritas neste regulamento, ou por omissão deixe 

de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos organizadores) a Organização, poderá ser 

desclassificado da prova.  

15.7 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão decididas pela Comissão Organizadora e/ou pelos 

Organizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  

REGRAS DE OURO 

Não haverá entrega de kit pós evento; 

Ficar atento ao período e local de entrega dos kit´s 

3 pontos de hidratação durante o percurso; 

A Equipe organizadora poderá alterar a data da prova do evento se assim for necessário; 

Após efetivada a inscrição o atleta se responsabiliza por sua saúde física e mental; 

No evento não será permitida a entrada de atletas sem o número de peito; 

O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de 

vantagem; 

A participação do atleta no desafio é individual; 

Informações gerais pelo telefone (84)3323-7701 falar com a equipe organizadora. 

 

 

 

 

 

 

 


