
Regulamento Run Kids – Toda Criança é UP! – Etapa Cantareira 

 

1. A Run Kids – Toda Criança é UP! – Etapa Cantareira será realizada no 

dia 20 de outubro de 2019 no Cantareira Norte Shopping - Av. Raimundo Pereira de 

Magalhães, 11.001 - Jardim Pirituba, São Paulo - SP, 02984-035, Brasil – será composta 

por uma Arena montada no estacionamento do shopping, sendo que em seu interior estará 

instalada a pista de corrida dos participantes inscritos. 

2. O local do evento estará aberto a partir das 07:30. A chamada da primeira 

bateria ocorrerá a partir das 8:30. 

3. A Run Kids – Toda Criança é UP! – Etapa Cantareira será disputada nas 

seguintes categorias: 

 

50 metros – 2, 3 e 4 anos  

 

100 metros – 5, 6 e 7 anos 

 

200 metros – 8, 9 e 10 anos 

 

300 metros – 11 e 12 anos 

 

500 metros – 13 e 14 anos 

 

4. As inscrições são limitadas em um total de 300 participantes, devendo ser 

efetuadas no site Ticket Agora a partir do dia 18/07/2019 até 19/10/2019 no seguinte 

endereço https://www.ticketagora.com.br/e/RUN+KIDS+-

+TODA+CRIAN%c3%87A+%c3%89+UP!+-+ETAPA+CANTAREIRA+-28433 

4.1. As inscrições podem ser encerradas antes da data prevista, ao ser atingido o 

limite de inscrições, disponibilizados em três lotes: 

 

1º de 18/07/19 a 20/09/19 – Valor de R$ 60,00 + Taxa.  

2º de 21/09/18 a 12/10/19 – Valor de R$ 70,00 + Taxa.  

3º de 13/10/18 a 19/10/19 – Valor de R$ 80,00 + Taxa. 

 

4.2.  A inscrição dará direito a participação na corrida + acesso à Arena até 

12:00 + 1 camiseta + 1 número de inscrição + 1 medalha (importante cruzar a linha de 

chegada) + kit lanche + brinde dos patrocinadores. 

a) A inscrição deverá ser realizada e autorizada pelo responsável. 

b) O número do peito é pessoal e intransferível. 

c) Não haverá restituição do valor da inscrição e/ou insumo(s), independente do motivo 

da desistência. 

5. A entrega do kit da corrida será entregue no dia 19 de outubro de 2019, das 

14h00 às 18h00, em local sinalizado no Cantareira Norte Shopping - Av. Raimundo 

Pereira de Magalhães, 11.001 - Jardim Pirituba, São Paulo - SP, 02984-035, Brasil. 

6. O participante que não retirar o kit no local determinado não terá acesso ao 

local do evento. 

https://www.ticketagora.com.br/e/RUN+KIDS+-+TODA+CRIAN%c3%87A+%c3%89+UP!+-+ETAPA+CANTAREIRA+-28433
https://www.ticketagora.com.br/e/RUN+KIDS+-+TODA+CRIAN%c3%87A+%c3%89+UP!+-+ETAPA+CANTAREIRA+-28433


7. O acompanhante/responsável do participante a partir de 05 anos de idade, não 

poderá acompanhá-lo na pista de corrida, tendo acesso que se dará próximo a linha de 

chegada mediante pulseira de identificação fornecida exclusivamente pelos organizadores 

do evento. 

7.1. Não será permitido o acesso na pista de corrida qualquer pessoa que não esteja 

realizando o uso devido de tênis. 

7.2. É extremamente importante zelarmos em conjunto pela segurança do 

participante no momento de sua saída pela pista de corrida, por isso a organização terá 

agentes encarregados por esta verificação na área de dispersão e a criança somente será 

entregue mediante comparação positiva da pulseira de identificação. 

7.3.  A supervisão do participante inscrito cabe exclusivamente ao 

acompanhante/responsável, em todo o período que estiver no evento. 

8. Os participantes deverão estar preparados próximo a largada, com 

antecedência de 30 minutos. 

9. Haverá serviço médico especializado para qualquer emergência. 

10. Todos os participantes inscritos que terminarem a prova receberão medalha + 

kit pós-prova. 

11. Familiares que optarem por adquirir camisetas, poderão fazer no ato da 

inscrição no valor de R$ 35,00 e deverão ser retiradas, juntamente com o Kit do 

participante. 

11.1. É expressamente proibida a troca de numeração de camisetas no momento da 

retirada. Verificar medidas no site da inscrição. 

11.2. Conforme a disponibilidade do estoque, serão vendidas camisetas do evento 

apenas no interior da Arena. 

12. A corrida poderá ser cancelada no caso de mal tempo, catástrofe ou qualquer 

incidente que gere ou possa gerar riscos à integridade física dos participantes. 

13. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão 

organizadora, de forma soberana, não cabendo recurso perante a mesma. 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 


