REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
HAKA RACE 2019 – PLANO VIP - PAGUE 3 E CORRA 4 ETAPAS
Categorias válidas
A organização do Haka Race disponibilizará o Plano VIP 2019 para as seguintes
categorias:
1) Sport Dupla Masculina
2) Sport Dupla Mista
3) Sport Master Dupla Masculina
4) Sport Master Dupla Mista
5) Sport Quarteto Misto
6) Pró Dupla Masculina
7) Pró Dupla Mista
8) Pró Quarteto Misto
9) Pró Solo Masculino
10) Mini Race Dupla Mista
11) Mini Race Dupla Masculina
12) Mini Race Dupla Feminina
13) Mini Race Solo Masculino
14) Mini Race Solo Feminino

Os atletas interessados ainda poderão efetuar suas inscrições individualmente,
independente do restante da equipe, e garantir seu desconto. Para isso o
interessado deverá se inscrever como SOLO PRÓ e a cada etapa informar a
organização do Haka Race quem será sua dupla ou em qual equipe ele
participará da etapa. A responsabilidade de informar a organização é inteira do
atleta.
Prazo de inscrição
O plano pode ser adquirido até 25 de Fevereiro ou até o limite de vagas
disponíveis. O valor poderá ser parcelado em até 5 vezes no cartão ou cheque.
Valores dos pacotes
Os pacotes promocionais 2019 tem seus valores por categoria:
Black Friday (inscrições realizadas somente 23/11/2018)
Sport ou Pró – Dupla – R$ 1.530,00
Pró – Solo – R$ 765,00
Sport ou Pró – Quarteto – R$ 3.060,00
Mini – Solo – R$ 570,00
Mini – Dupla – R$ 1.140,00

Lote 1 (inscrições realizadas até 05/01/2019)
Sport ou Pró – Dupla – R$ 1.620,00
Pró – Solo – R$ 810,00
Sport ou Pró – Quarteto – R$ 3.240,00
Mini – Solo – R$ 630,00
Mini – Dupla – R$ 1.260,00
Lote 2 (inscrições realizadas até 25/02/2019)
Sport ou Pró – Dupla – R$ 1.920,00
Pró – Solo – R$ 960,00
Sport ou Pró – Quarteto – R$ 3.840,00
Mini – Solo – R$ 780,00
Mini – Dupla – R$ 1.560,00
Ao antecipar o pagamento de suas inscrições, você corre as 4 etapas do ano e
paga somente por 3.
Cláusulas
Das inscrições da equipe
n° 1 - As equipes inscritas em qualquer um dos pacotes terá o direito de usar suas
inscrições por etapa com a formação que desejar.
1.1) Ciente de que estará condicionada ao item 4 – Equipes e Atletas do
regulamento 2019.
Da formação da equipe
n° 2 - As duplas inscritas podem trocar de categoria a qualquer momento da
competição.
Exemplo:. 1ª Etapa Sport Dupla Masc., 2ª Etapa Pró Dupla Masc.
Exemplo:. 1ª Etapa Sport Dupla Masc., 2ª Etapa Sport Dupla Mista.
2.1) nesse caso é necessário informar a organização do evento com pelo ou
menos 15 dias antes de cada etapa.
Pontuação no Circuito 2019
n° 3 - Em caso de mudanças de categoria a equipe não terá direito de
transferência dos pontos conquistados na outra categoria.
Da transferência da inscrição para outro atleta
n° 4 - Atletas inscritos no plano poderão transferir suas inscrições para outra
pessoa por qualquer motivo, desde que comunique a organização com até 15
dias antes da etapa a ser realizada.
Da ausência em uma das etapas 2019
n° 5 – A compra do plano não dá direito ao atleta de se ausentar em uma das
etapas do Circuito 2019 e pedir a transferência para outra etapa do Haka. As
etapas do Plano VIP 2019 dão direito apenas para as etapas do Circuito 2019,
não havendo possibilidade de transferir ou deixar em crédito para etapas do
Circuito 2020;
5.1) em nenhuma hipótese o atleta será reembolsado por se ausentar em
qualquer uma das etapas vigentes do calendário 2019 do Haka Race;

5.2) o titular do plano 2019 poderá transferir sua inscrição para qualquer outra
equipe, convidada pelo titular, em qualquer etapa 2019. Para isso, o titular deverá
encaminhar um email para contato@hakarace.com e pedir a transferência à
organização com até 15 dias antes da etapa a ser realizada.
Da etapa extra em caso de premiação
n° 6 – Faz parte da premiação do Circuito 2019 uma inscrição gratuita para a
próxima etapa do Circuito caso a equipe se classifique em 1° lugar na categoria
inscrita. Somente nesse caso a inscrição já paga pelo plano dará o direito ao
titular ter uma etapa extra que será transferida para o ano seguinte do Circuito
Haka de Corrida de Aventura.
6.1) em nenhuma hipótese o crédito da etapa vencida será transferido para outro
evento do Haka como Expedition, Mtb, Fun, etc...
Da transferência de inscrição
n° 7 - Toda e qualquer transferência deve ser comunicada a organização através
do e-mail contato@hakarace.com com até 15 dias antes da etapa a ser realizada.
Do valor pago
n° 8 - O valor pago não poderá ser utilizado em nenhum outro evento organizado
pela empresa sendo válido apenas para os eventos do Circuito 2019 do Haka
Race Corrida de Aventura.
Da desistência do plano
n° 9 – em caso de desistência durante o ano, o Haka se responsabilizará em
reembolsar o titular do plano em 25% do valor pago sob as etapas que ainda
serão realizadas.
Do calendário 2019
n° 10 - o titular do Plano VIP 2019 entende que o Haka poderá alterar, divulgar os
locais e até mesmo cancelar uma etapa por força maior. As datas já estabelecidas
em calendário são:
1ª Etapa – 16 de março
2° Etapa – 18 de maio
3ª Etapa – 24 de agosto
4ª Etapa – 02 de novembro
Os locais serão divulgados pela organização até 5 dias úteis após cada etapa
realizada. Fica o titular do plano sujeito a acompanhar as etapas no estado de
São Paulo e Sul de Minas Gerais.
Da inscrição automática
n° 11 - os atletas que comprarem o Plano VIP 2019 terão suas inscrições
automáticas em todas as etapas do Circuito, não havendo necessidade de efetuar
novo login ou preencher qualquer formulário de inscrição a cada prova.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail
contato@hakarace.com

