
FAQ – Adiamento dos Eventos 
  
GOSTARIA DE SOLICITAR O REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO. É POSSÍVEL? 
De acordo com a Lei 14046/20, Art 2º: não será possível realizar cancelamento com reembolso. 
  
Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, em 
razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia 
da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a 
reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: 
I – a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou 
II – a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e 
eventos disponíveis nas respectivas empresas. 
O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao 
consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, somente 
na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos 
I e II do caput deste artigo.  
  
Importante: as inscrições dos eventos continuam válidas para 2022, nas novas datas e foram 
transferidas automaticamente. 
  
Temos a alternativa de realizar o cancelamento da inscrição e gerar um “voucher” para utilização 
em outra corrida presencial até dezembro de 2022, ou se preferir transferir o crédito para outra 
pessoa, até 30 dias antes da prova.  
  
Caso sua opção seja a geração do voucher ou a transferência da inscrição, favor enviar um e-mail 
para sac@ticketagora.com.br com a sua solicitação. 
  
  
TODAS AS PROVAS DO CALENDÁRIO 2021 FORAM SUSPENSAS / ADIADAS? 
SIM, devido às restrições impostas pelos órgãos estaduais e municipais em função da pandemia do 
Covid-19, até a presente data, não existe deliberação a respeito das diretrizes e parâmetros para 
definição do calendário oficial de eventos esportivos de corrida de rua para 2021, o que nos 
impossibilita de afirmar, com segurança, que estes eventos irão de fato acontecer este ano. Desta 
forma atualizamos o calendário das Corridas da Iguana Sports considerando um novo recomeço 
em 2022. 
  

KITS DAS CORRIDAS 2022 
OS KITS 2022 SERÃO OS MESMOS PREVISTOS PARA 2020? JÁ REALIZEI A MINHA INSCRIÇÃO 
E GOSTARIA DE SABER SE TEREI OS MESMOS PRODUTOS. 
Sim. Os kits serão compostos pelos mesmos produtos divulgados anteriormente. 

  
PRECISO SABER COMO POSSO SOLICITAR O ENVIO OU ONDE POSSO RETIRAR OS MEUS 
KITS DAS CORRIDAS QUE PAGUEI PARA O ANO 2020. ESTE ANO NÃO VOU PARTICIPAR, 
PORÉM GOSTARIA DE RECEBER MEUS KITS.  
A retirada de kit ocorre na semana da corrida, entretanto, o calendário de corridas foi encaminhado 
para a prefeitura, que em função da pandemia, ainda não publicou o calendário oficial com as 
datas aprovadas. 
Estamos trabalhando em conjunto com o poder público para estabelecer o calendário oficial e a 
maneira mais adequada possível para que os eventos presenciais possam retornar com segurança; 
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assim que recebermos as confirmações e devidas autorizações para realização dos eventos 
esportivos, todos os atletas inscritos serão informados, assim como as datas serão atualizadas no 
site. 
  

WRUN SP 
  
A WRun SP 2020  foi cancelada no dia da decretação das restrições devido à pandemia, logo em 
seguida, a Iguana Sports encaminhou, para todas as inscritas, um comunicado e um cupom para 
realização de uma nova inscrição econômica em qualquer prova. 
IMPORTANTE:   O Cupom é válido somente para as corridas presenciais da Iguana Sports. 

Para utilizar, basta inserir o código durante o processo de inscrição no campo CUPOM/VOUCHER e clicar 

em confirmar. 

Salientamos que a corrida foi cancelada; entretanto, a entrega dos kits ocorreu normalmente entre os dias 12 e 

14/03/2020. 

  
DE ACORDO COM O REGULAMENTO: 
Não serão entregues kits após o período da retirada de kits, determinado previamente pela 
organização. Os kits não retirados não serão enviados aos corredores, sob nenhum motivo ou 
circunstância. 
  
SOBRE AS MEDALHAS DA WRUN SP 2020: 
Caso você não tenha retirado sua medalha durante a entrega de kit, a medalha da WRun será 
entregue no credenciamento do próximo evento presencial que você for participar, mediante 
apresentação obrigatória do número de peito da WRun SP 2020. 
Todas as inscritas estão aptas para receber a Medalha Victory ao concluir a Venus e a W21K em 
2022. 
  
  
  

RUN CITIES 
  
TIVE A INSCRIÇÃO CANCELADA E ESTAVA AGUARDANDO A EMISSÃO DE UM 
VOUCHER PARA 2021. A TRANSFERÊNCIA TAMBÉM SERÁ AUTOMÁTICA? 
Caso sua inscrição tenha sido cancelada antes da migração para o Ticket Agora, você deve ter 
recebido um voucher por e-mail, caso não tenha identificado o recebimento do seu voucher, por 
favor envie um e-mail para sac@ticketagora.com.br. 
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