
 

 

REGULAMENTO TRAIL CAMP PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA 

1. DEFINIÇÃO DO EVENTO 
1.1 O campo de treinamento no Parque Nacional de Itatiaia tem como objetivo 

valorizar a prática desportiva como meio facilitador do bem estar físico, mental e realizar a 
introdução e aprimoramento das técnicas de Trail Run imersos em ambiente de montanha. 

 

2. ORGANIZAÇÃO 
2.1 O evento TRAIL CAMP PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA  será realizado nos dias 

12, 13, 14, 15 e 16 de 2021 (sexta, sábado, domingo, segunda e terça), na parte alta do Parque 
Nacional de Itatiaia. 

2.1.1 A organização do evento está a cargo de Tambo Great Explorers, inscrito no 
CNPJ sob n° 26.748.534/0001-94. 

2.1.2 Os organizadores poderão adiar, suspender ou cancelar o evento por questões 
de segurança pública, notadamente em razão dos desdobramento da epidemia de COVID-19, 
mas não limitados a este. 

2.1.3 Por terem sua origem em motivos de força maior, a organização não se 
responsabilizará pelos custos ou valores despendidos pelos atletas relacionados à 
remarcação/cancelamento de passagens, hospedagem e demais custos incorridos em virtude 
de referido adiamento/suspensão/cancelamento. Caberá à organização apenas a devolução 
do valor da inscrição, nos moldes do definido por este regulamento (Cláusula 2.5.). 

2.1.4 As regras de conduta em virtude da pandemia COVID-19, serão estabelecidas 
de acordo com as orientações dos órgãos competentes e divulgadas aos atletas através dos 
nossos meios de comunicação. 

 
2.2 Diretor do evento 

2.2.1 O diretor do camp é o Juiz e a maior autoridade durante o período de atividade. 
2.2.2 O diretor do camp reserva-se o direito de fazer alterações na programação 

inicial de treinamentos por motivos de segurança relacionados com as condições climáticas 
ou de outra forma, sem aviso prévio, mas garantindo a segurança e correta sinalização do 
percurso. 

2.2.3 O diretor do camp tem o direito de neutralizar, reduzir ou suspender as 
atividades previstas por motivos de segurança. Isso não dá aos participantes o direito para 
qualquer reclamação ou devolução do valor da inscrição, passagens, hospedagem e outros 
custos relacionados a participação no evento. 

2.2.4 Se o clima é desfavorável (Ex.: excesso de chuva), a atividade prevista pode ser 
adiada em algumas horas, permanecendo o mau tempo, a atividade pode ser cancelada ou 
executado um plano alternativo. 

 
2.3 Seguro de acidentes pessoais 
2.3.1 Cada participante, ao se inscrever, estará coberto por um seguro pessoal para 

eventuais despesas causadas por acidente durante a realização da prova. 
2.3.2 Esta apólice de acidentes pessoais contempla as seguintes condições: 
2.3.2.1 Cobertura por Morte Acidental de R$ 50.000,00. 

2.3.2.2 Cobertura por Invalidez Permanente por Acidente até R$ 50.000,00. 

2.3.2.3 Reembolso de despesas médicas hospitalares, assistência médica e 
farmacêutica por acidente, até R$5.000,00. 

2.3.3 A cobertura do presente seguro inicia-se no momento quando é declarado o 
início das atividades esportivas do evento coberto, terminando concomitantemente ao 
encerramento do mesmo. 

2.3.4 O reembolso de despesas médicas está condicionado à apresentação de 



 

 

documentação comprobatória acerca: (i) do valor incorrido, sempre limitado à quantia de R$ 
5.000,00 e; (ii) nexo de causalidade entre a despesa médica e a realização da corrida. Ou seja, 
é preciso que o atleta comprove que a despesa médica foi necessária em decorrência de 
acidente ocorrido durante a realização do camp. Mera alegação, não comprovada, de que 
houve despesa médica/farmacêutica/hospitalar não concederá automaticamente o direito 
ao reembolso.  

2.3.5 Qualquer gasto superior ao contratado na Apólice será por conta do participante. 
 

2.4 Inscrição 
2.4.1 Os valores de inscrição são: 5 DIAS CAMP TRAIL ALL INCLUSIVE – R$ 1.590,00. 

2.4.2 Ações promocionais, a critério da organização, serão anunciadas em nossos 
meios de comunicação. 

2.4.3 As inscrições serão realizadas através do site www.tambonline.com.br 
2.4.4 Será adicionada uma taxa de transação no valor de 5% (cinco por cento), sobre 

o valor da inscrição. 
2.4.5 Devido a questões como o limite operacional da equipe de organização, a 

manutenção da qualidade do serviço prestado, a prevenção e gerenciamento de 
eventuais impactos ambientais decorrentes do camp, limitação de hospedagem, 
dentre outros,  o número de inscrições é limitado, sendo 20 o número de vagas. 

2.4.6 Assessorias e grupos devem entrar em contato através do email 
contato@tambonline.com.br para obter informações sobre condições especiais de inscrição. 

2.4.7 O atleta receberá por email, em até 10 dias uteis, a NFS-e referente a inscrição 
realizada. 

 
2.5 Devolução e cancelamento de Inscrição 
2.5.1 Conforme o Art. 49 da Lei 8.078/09 do Código de Defesa do Consumidor, é 

garantido ao consumidor prazo legal de 7 dias após a compra para solicitar o estorno de 
pagamento da inscrição.  

2.5.2 Após o período estabelecido no item 2.5.1, os atletas inscritos que decidam não 
participar do evento, não serão reembolsados. Será enviado pelos Correios o material do item 
2.6.2. 

2.5.3 Os atletas inscritos que decidam não participar do evento, poderão solicitar o 
repasse da inscrição para terceiros sendo cobrado taxa de transferência de 10% sobre o valor 
pago na inscrição. 

 
2.6 Serviços oferecidos 
2.6.1 Direito à participação conforme a programação do Trail Camp. 
2.6.2 Hospedagem no Abrigo Rebouças 

2.6.3 Kit atleta contendo: Camiseta técnica, brindes patrocinadores, fleece 
(mulheres) e colete (homens) e seguro pessoal. 

IMPORTANTE: A escolha do tamanho da camiseta e do fleece/colete deverá ser realizada no 
momento da inscrição. Alterações no tamanho poderão ser realizadas, somente mediante 
disponibilidade. 

2.6.4 Avaliação médica básica. 

2.6.5 Serviço de resgate e primeiros socorros, conforme plano de contingência.  
Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um posto médico na área de 
acampamento. Serviço de ambulância para remoção e o atendimento médico 
propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na 
Rede Pública sob responsabilidade desta. 

2.6.6 O(a) atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro 
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sistema de atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer 
responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento médico 

2.6.7 Alimentação e hidratação conforme cardápio nutricional apresentado pela 
chef Pamela Sarkis. 

2.6.8 Eventual traslado ao hospital mais próximo ou à instituição indicada pela 
cobertura médica do corredor. 

2.6.9 Fotos e vídeos na web nos dias seguintes ao camp. 

2.6.10 Lounge para descanso na área do abrigo 

2.6.11 Brinde EXCLUSIVO: blusa fleece com capuz para mulheres e colete para 
homens personalizado, ambos da marca Salomon. 

2.6.12 Site do evento, no endereço www.tambonline.com.br 

2.6.13 Serviço de atendimento ao cliente (SAC): e-mail, whatsapp, telefone. 

2.6.14 Staff no percurso e abrigo. 

2.6.15 Ingresso para entrada e permanência no Parque durante 5 dias. 

2.6.16 Recovery 

2.6.17 Programação de treinos, palestras e atividade social. 

2.6.18 Não está incluso o guia para o cume do Pico das Agulhas Negras, este será 
oferecido como opcional. 

 
2.7 Comunicação 

2.7.1 Considera-se como meio oficial de comunicação do evento os seguintes canais: 

- Site oficial: www.tambonline.com.br 

- Redes Sociais: Facebook TAMBONLINE / Instagran @tambonline 
@revistatrailrunningbr / Youtube tambonline 

2.7.2 Email oficial de contato através do canal contato@tambonline.com.br 

2.7.3 Telefone e whatsapp para contato 35 99222-7950 
 

3. CRONOGRAMA 

As atividades do evento seguirão o seguinte cronograma: 

Ord Atividade Data Horário Local 

01 Recepção Portaria Marcão 

12 Fev 
SEXTA-FEIRA 

A partir 14h Portaria Marcão 

02 Check in e entrega de kit 14:30h 

Abrigo Rebouças 

03 Avaliação Médica 15h 

04 Apresentação 19h 

05 Jantar 20h 

06 Café da manhã 

13 Fev 
SABADO 

06:30h 

07 Circuito Couto-Prateleiras 08h Trilha 

08 Almoço 13h 

Abrigo Rebouças 

09 Recovery 15h 

10 Coffee Break 16h 

11 Palestra: Logística e 
preparação 

19h 

12 Jantar: Noite de vinhos 20h 

13 Café da manhã 
14 Fev 

DOMINGO 

06:30h Abrigo Rebouças 

14 Circuito Cinco Lagos 08h Trilha 

15 Almoço 13h Abrigo Rebouças 
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16 
Cachoeira 

15h Cachoeira das 
Flores 

17 Coffee Break 16h 

Abrigo Rebouças 

18 Palestra: Nutrição Esportiva 19h 

19 Jantar 20h 

20 Café da manhã 

15 Fev 
SEGUNDA-

FEIRA 

06:30h 

21 Palestra: Técnicas Trail Run 08h 

22 Almoço 13h 

23 Tarde livre (Cume Agulhas 
Negras) 

15h 
Livre 

24 Coffee Break 16h Abrigo Rebouças 

25 Saída noturna 18h Trilha 

26 Jantar: Carnaval 21h 

Abrigo Rebouças 27 Café da manha 16 Fev 
TERÇA-FEIRA 

08h 

28 Check out 10h 
1- O cronograma poderá sofrer alterações em virtude de condições climáticas e/ou adaptações 

que forem necessárias. 

2- Haverá pacote adicional para cume das Agulhas Negras. 

 
3.1 Entrega de kit 

3.1.1 A entrega de kits será realizada conforme cronograma do item 3 
3.1.2 O atleta será considerado inscrito após a confirmação de pagamento da 

inscrição através do sistema de inscrição citado no item 2.4. 
3.1.3 O atleta deverá conferir todo o conteúdo do kit no momento da sua retirada. 

Não serão aceitas reclamações posteriores quanto à falta ou qualidade de algum dos itens. 
3.1.4 Para realizar a retira do kit, o atleta deverá: 
- Apresentar documento de identificação original ou cópia autenticada, atestado 

médico com validade de 6 meses, termo de responsabilidade assinado (Anexo I). 
 

4. EQUIPAMENTOS SUGERIDOS 
                4.1.1 Por se tratar de ambiente de montanha (Abrigo Rebouças 2.350m de altitude), 

onde o clima sofre grandes variações de temperatura, sugerimos que os participantes tenham 

consigo alguns equipamentos de segurança. É de suma importância ter em mente que este é 

um equipamento mínimo vital para que os corredores adaptem e consigam superar as 

adversidades do ambiente de montanha de acordo com suas próprias habilidades. É 

importante, e por isso a organização recomenda, não escolher as roupas mais leves, a fim de 

ganhar alguns gramas, mas escolher as roupas que permitem uma boa proteção na montanha 

contra calor, frio, vento e chuva, obtendo-se assim uma melhor segurança e desempenho. 

Cada participante deve estar ciente de que a segurança dependerá do material em sua posse. 

 

4.1 Equipamentos Sugeridos 
 Material 

01 Jaqueta impermeável  
 

02 Calça longa de lycra ou trekking 

03 Camiseta térmica (poliamida) mangas longas 

04 Fleece ou segunda pele 

05 Luvas de inverno com tecido tipo velo, polar, lã ou 
fleece. (Não é permitido luva dedo cortado) 

06 Gorro, buff ou protetor de orellha 



 

 

07 Cobertor de emergência (aluminizado) 

08 Head lamp, funcionando e com bateria reserva 

09 Apito 

10 Recipiente para levar, no mínimo, 1 litro de água 

11 Mochila 

12 Corta vento 

13 Kit de primeiros socorros 

14 Protetor solar e repelente 

 
4.2 Kit de primeiros socorros sugerido 

Ord Descrição do material Quantidade 

01 Antisséptico  
 

 
Mínimo de 1 unidade. 

02 Rolo de esparadrapo 

03 Pinça 

04 Ibuprofeno 

05 Antiestamínico 

06 par de luvas cirúrgicas 

07 Pacote de gases estéril 

08 Rolo de atadura 10cm x 1,8m 

  Complemente seu kit de primeiros socorros com os produtos que julgar necessários. 

4.3 Recomendamos que os participantes levem alimentação para a execução das trilhas. 
 

5. REGRAS GERAIS 

5.1 O participante tem a obrigação de conhecer e respeitar estas regras de 
participação, assim como as normas de circulação e as instruções dos responsáveis de cada 
prova. 

5.2 As imagens que se obtenham na competição poderão ser utilizadas pela 
organização e pelas empresas patrocinadoras para fins de difusão e publicidade do evento 
e/ou de produtos associados ao mesmo. Os competidores que aceitarem participar deste 
evento não terão direito a realizar reclamações. 

5.3 A organização não se responsabilizará por pertences de atletas, extraviados 
dentro ou fora da área do abrigo. 

5.4 O atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos. 

5.5 O TRAIL CAMP acontece dentro do Parque Nacional de Itatiaia, cuidar e 
conservar este santuário ecológico é dever de todos: atletas e organização! 

5.6 A inscrição, firmada pelo atleta ou seu procurador, importa na declaração de 
conhecimento e aceitação de todo o conteúdo do presente regulamento, não podendo, via 
de consequência, em momento algum, alegar ignorância ou desconhecimento das condições 
aqui estipuladas. 

 
 
 

TAMBO TRAIL RUN 
Organizador  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


