
DO PROGRAMA
Resumo técnico 
1. A assessoria esportiva do Hapvida+1K é gratuita e se destina a clientes, funcionários e público em geral interessados em 

praticar corrida de rua nas cidades em que o projeto acontece (Fortaleza, Recife, Salvador, Maceió, Belém). 
2. Para participar do Programa Hapvida+1K, os alunos deverão ter, no mínimo, 15 anos de idade.
3. Cada turma do Hapvida+1K oferecerá dois horários de treino, sendo um pela manhã e outro no período da noite, três vezes por 

semana. O comparecimento aos sábados é opcional. O aluno poderá escolher entre manhã e noite.
4. Os horários de treinos são: das 6h às 7h e das 19h às 20h. Cada turma, por horário, terá até 100 vagas disponíveis.
5. As turmas estarão distribuídas em vários pontos na sua cidade. Veja aqui todos os locais: http://www.hapvida.com.br/mais1k/

locais-por-cidade.
6. Em caso de mudança de turma, seja dia ou horário, o aluno se submeterá à disponibilidade de vagas das demais turmas sob 

consulta junto ao professor da turma pleiteada. Cada aluno só poderá mudar de turma de origem uma vez.
7. O atestado médico é obrigatório e o aluno terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos após o início das atividades para entregar 

ao seu professor. O Hapvida +1K só aceitará atestados realizados por médicos das especialidades: clínica geral e cardiologia.
8. O aluno só pode ter 3 (três) faltas não justifi cadas no mês. Após isso, a vaga será automaticamente cedida. O participante que 

faltar ao dia de treino na sua turma levará falta e não poderá treinar em outra turma para repor sua falta.

Sobre a participação dos alunos nos treinos e eventos 
9. O aluno deverá declarar ciência e concordância, através de aceite deste regulamento disponível no ato da inscrição, para as 

seguintes condições:
•	 Da sua participação por livre e espontânea vontade no programa, nas atividades e eventos promovidos ofi cialmente pelo 

Programa Hapvida+1K, assim como, do seu estado de saúde apropriado para participação nas programações esportivas, 
comprovado através de atestado médico (conforme prevê o item 7);

•	 Da autorização do uso de imagem em todo e qualquer material de comunicação, para ser utilizada pela Hapvida Assistência 
Médica Ltda., com sede na Av. Heráclito Graça nº 406, Centro, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-98. 
Sejam essas imagens destinadas à divulgação ao público em geral ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não 
haja desvirtuamento da sua fi nalidade;

•	 Do cadastrado OBRIGATÓRIO do aluno no aplicativo do Programa Hapvida+1K para registro de frequência nos treinos, 
disponibilização e acompanhamento da planilha de treinos e outras ações previstas no app;

•	 Do uso OBRIGATÓRIO da camisa Hapvida+1K nos treinos (assim o aluno tenha recebido a camisa) e eventos esportivos 
(corridas de rua) em que o aluno esteja representando a equipe e usufruindo da estrutura de apoio (tenda, hidratação, lanches 
e professores), seja esta participação mediante contemplação de cortesia ou não;

•	 Os alunos poderão concorrer às cortesias para participação em eventos esportivos (corridas de rua) desde que participem 
dos eventos ofi ciais do Programa Hapvida+1K, como os treinos especiais. É necessário ser assíduo, participativo e ter bom 
desempenho nos treinos;

•	 É PROIBIDO que os alunos contemplados com cortesias cedidas pelo Hapvida+1K se dirijam diretamente à organização dos 
eventos esportivos (corridas de rua) para receber seu kit. A entrega será feita diretamente pelos coordenadores, professores 
ou funcionário autorizado pelo Hapvida Saúde;

•	 A entrega das cortesias será feita no dia do evento (corrida de rua) até 30 (trinta) minutos antes da largada. Caso o (a) 
contemplado (a) não esteja presente no tempo estipulado, a cortesia será sorteada entre os alunos Hapvida+1K presentes que 
não possuírem o kit, seja este adquirido através de cortesia ou não;

•	 Em caso de descumprimento das regras por parte do aluno (conforme previsto nos itens acima), o mesmo poderá ser suspenso 
dos sorteios de cortesias do ano decorrente;

•	 É terminantemente vedada aos alunos a comercialização de cortesias, camisas do Programa Hapvida+1K, lanches e águas 
disponibilizados gratuitamente nos eventos, sob pena de exclusão do programa e/ou do evento, bem como adoção das 
medidas legais cabíveis;

•	 Não haverá reembolso, por parte do Hapvida Saúde, de nenhum valor correspondente a bens materiais, equipamentos e/
ou acessórios utilizados pelos participantes no decorrer de qualquer atividade promovida ou não por esta empresa, ou ainda 



que eventualmente sejam perdidos, furtados ou roubados. Para comodidade do aluno, disponibilizamos organizadores nas 
tendas do Hapvida+1K para guarda de pequenos pertences pessoais que poderão ficar temporariamente guardados. Não 
recomendamos que os alunos deixem objetos de valor nas tendas de treino;

•	 Não está previsto serviço de atendimento médico de urgência/emergência ou custeio do mesmo, por parte do Hapvida Saúde, 
em caso de acidentes pessoais (trauma incluindo todos os tipos de torção, fraturas, contusões, quedas da própria altura e 
qualquer outro acidente) antes, durante ou depois dos treinos do Hapvida +1K e dos eventos esportivos não organizados pelo 
Hapvida Saúde, em que o aluno esteja participando;

•	 Poderá o Hapvida Saúde suspender treinos, eventos ou outras atividades organizadas pela mesma, por questões de segurança, 
intempéries climáticas, vandalismo e/ou motivos de força maior.

SOBRE OS TREINOS ESPECIAIS
Os treinos especiais são eventos com iniciativa do Programa Hapvida+1K, de caráter esportivo e social. Tem como objetivo a 
promoção da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar por meio da atividade física. Cada treino especial traz uma campanha 
com enfoque social relevante. Nossos corredores do bem treinam e participam de ações em apoio às causas sociais incentivando 
e vivendo as práticas humanitárias.

Resumo técnico 
Os treinos acontecem mensalmente, aos sábados, em todas as cidades que o Hapvida +1K está presente (Fortaleza, Recife, Salvador, 
Maceió, Belém), a partir das 6h. O evento é gratuito, aberto ao público e não precisa fazer inscrição para participar.
A programação prevê distribuição de camisas temáticas do evento, treinos de corrida e caminhada, circuito funcional, aulas de 
ritmos e zumba, pilates de solo, ações de cunho social, entre outras atividades divulgadas pelo site, redes sociais do Hapvida e 
anúncios de jornais.

Sobre a participação dos atletas e público em geral 
Ao participar do treino especial Hapvida+1K, o (a) participante declara sua ciência e concordância com as seguintes condições:
•	 Da sua participação por livre e espontânea vontade no evento, assim como, do seu estado de saúde apropriado para participação 

da programação esportiva;
•	 Da autorização do uso de imagem em todo e qualquer material de comunicação, para ser utilizada pela Hapvida Assistência 

Médica Ltda., com sede na Av. Heráclito Graça nº 406, Centro, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-98. 
Sejam essas imagens destinadas à divulgação ao público em geral ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não 
haja desvirtuamento da sua finalidade;

•	 A distribuição gratuita das camisas temáticas será feita, exclusivamente, no dia do evento, das 06h às 07h, podendo esgotar 
antes do horário de encerramento; 

•	 A entrega de lanches será feita dentro da programação do evento, estipulado pela organização, e mediante apresentação 
de pulseira de identificação entregue ao participante durante a entrega de camisas (06h às 07h), podendo esgotar antes do 
horário de encerramento; 

•	 Concorrerão aos eventuais sorteios de brindes apenas os(as) participantes que possuírem o voucher numerado do evento 
e que estiverem presentes no momento do sorteio durante a programação. A distribuição do voucher acontecerá durante a 
entrega de camisas (06h às 07h), podendo esgotar antes do horário de encerramento;

•	 É terminantemente vedada aos participantes do treino a comercialização das camisas, lanches e águas distribuídos 
gratuitamente durante o evento, sob pena de exclusão do participante do evento, bem como adoção das medidas legais 
cabíveis;

•	 A distribuição de água é gratuita e exclusiva para os(as) participantes do evento;
•	 Haverá, de forma gratuita ao participante do evento, serviço de ambulância com atendimento médico de urgência/emergência 

preparada para prestar os serviços de atendimento ao trauma incluindo todos os tipos de torção, fraturas, contusões, quedas 
da própria altura e qualquer outro acidente que venha a ocorrer dentro do evento. Realizaremos atendimentos clínicos 
que incluem hipo/hiperglicemias, hipo/hipertensões, desidratação, sintomas de insolação e qualquer outro acometimento 
que venha a acontecer com algum participante. Estarão disponíveis todos os materiais e medicamentos que compõem 
uma ambulância de suporte avançado, bem como atendimentos de suporte básico poderão ser realizados. Dos locais de 
atendimento, que sejam entendidos, aqueles demarcados pela organização do evento (rua, bairros, cidades e estados). Da 
gravidade do participante, o mesmo será encaminhado para unidade hospitalar mais próxima e se houver plano de saúde, será 
levado para rede de atendimento do mesmo. Do tempo de atendimento, será em, no mínimo 3 (três) minutos, após o chamado 
da equipe, levando em consideração a distância e a gravidade do participante;

•	 Não haverá reembolso, por parte da organização, de nenhum valor correspondente a bens materiais, equipamentos e/ou 
acessórios utilizados pelos participantes no decorrer de todas as atividades, que eventualmente sejam perdidos, furtados 
ou roubados. Para comodidade do participante, a organização do evento disponibiliza uma tenda de guarda-volumes, local 
esse em que os pertences pessoais poderão ficar temporariamente guardados, mediante identificação por meio de voucher 
numerado;

•	 Poderá a organização realizadora suspender o evento por questões de segurança, intempéries climáticas, vandalismo e/ou 
motivos de força maior;

•	 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização realizadora do evento (Hapvida Assistência Médica Ltda.).

COORDENAÇÃO DE PROJETOS - WWW.HAPVIDA.COM.BR/MAIS1K


