
REGULAMENTO

Corridinha Ilha Carioca 2019

1 - A PROVA 

1.1. A Corridinha Ilha Carioca será realizada na Ilha do Governador (Rio de Janeiro / RJ), no dia 19 de Outubro de 
2019. A CORRIDA será consttuuda por baterias nas distâncias aproximada de 50 a 600 metros, com partcipação de 
crianças devidamente inscritas.

1.2. O EVENTO será realizado no Estádio da A. A. Portuguesa da Ilha a partr das 14 horas. 

1.3. O inucio das provas do EVENTO está previsto para os seguintes horários: 

-  14:00 – Abertura do Evento

 - 14:15 – Instruções e Alongamento 

-  14:30 – Inucio das largadas 

A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de Largada para eventuais 
alterações nos respectvos horários. 

O horário da largada da prova fcará suueita às alterações em razão da quantdade de inscritos, bem como por 
problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de comunicação, suspensão no fornecimento de 
energia. 

1.4. A CORRIDA será disputada de acordo com a idade da criança percorrendo distâncias de acordo com a idade.

1.5. Poderão partcipar da CORRIDA, crianças de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o 
Regulamento Ofcial da prova.

1.5.1. De acordo com a organização da prova, a idade munima para crianças se inscreverem e partciparem da 
corrida é de 2 (dois) anos e a idade máxima de 13 (treze) anos.

1.5.2. No ato da inscrição para a CORRIDA, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no 
sistema on-line, o responsável pelo partcipante aceita todos os termos do regulamento e assume total 
responsabilidade pelos dados fornecidos e pela partcipação no evento.

1.5.3. A inscrição na prova é pessoal e intransferuvel, não podendo qualquer criança ser substtuuda por outra, em 
qualquer situação. O partcipante que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer 
acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão 
Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.

2 – BATERIAS E DISTÂNCIAS

2 e 3 anos: 50m | 4 e 5 anos: 70m | 6 e 7 anos: 100m | 8 e 9 anos: 200m | 10 e 11 anos: 300m | 12 e 13 anos: 
400m 

Os horários de largada poderão sofrer pequenas alterações, de antecipação ou atraso, devido à quantdade de 
inscritos em cada categoria. Conforme a quantdade de inscritos a ORGANIZAÇÃO poderá defnir baterias divididas 
ou não por sexo e unir ou separar faixas etárias, bem como defnir metragens diferentes.

3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO 

3.1. Ao partcipar deste EVENTO, o RESPONSÁVEL assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita 
totalmente o REGULAMENTO, assume despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer 
outras despesas necessárias ou provenientes da sua partcipação antes, durante e depois do EVENTO. 

3.2. Haverá atendimento emergencial aos partcipantes e serviço de ambulância para remoção, com médico e 
enfermeira. Após a remoção a contnuidade do atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA sob responsabilidade 
desta. 



3.2.1. O responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico (remoção / transferência, 
hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, 
direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.

3.3. Serão colocados à disposição dos PARTICIPANTES inscritos Guarda-volumes que terá funcionamento das 
14:00h às 18:00h. 

3.3.1. A ORGANIZAÇÃO não recomenda que seuam deixados OBJETOS DE VALOR no Guarda-Volumes tais como: 
relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de 
crédito, etc. 

3.3.2. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer obueto deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se 
trata de um serviço de cortesia da prova. 

3.4. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus PATROCINADORES, APOIADORES E 
REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utlizados pelos PARTICIPANTES
ou seus RESPONSÁVEIS no EVENTO, independente do motvo, nem por qualquer extravio de materiais ou preuuuzo 
que por ventura os PARTICIPANTES venham a sofrer durante a partcipação do EVENTO. 

3.5. Recomendamos que o PARTICIPANTE seua submetdo à rigorosa avaliação médica.

3.5.1. Ao realizar a inscrição no EVENTO o responsável assume total responsabilidade pelas condições fsicas do 
PARTICIPANTE, não podendo responsabilizar a ORGANIZAÇÃO por quaisquer problemas médicos e de saúde que o 
PARTICIPANTE apresente ou venha apresentar, bem como ter ciência que acidentes durantes as atvidades 
recreatvas e na corrida possam vir a acontecer por se tratar de atvidade fsica isentando a ORGANIZAÇÃO bem 
como de seus PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES ou outros PARTICIPANTES de quaisquer danos que 
venha ocorrer.

3.5.2. Caso algum integrante da ORGANIZAÇÃO ou da equipe de ATENDIMENTO MÉDICO perceba algum problema 
fsico, como fraturas, lesões ou outros, mesmo que com uso de curatvos ou similares, bem como algum problema 
de saúde aparente, poderá limitar a partcipação do PARTICIPANTE no evento.

3.6. Os acessos às áreas de Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as grades ou outros materiais que 
delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em qualquer outro momento, sob 
qualquer pretexto. 

3.7. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, não se 
responsabilizam por preuuuzos ou danos causados pelo PARTICIPANTE inscrito no EVENTO, a terceiros ou outros 
partcipantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

3.8. Poderá os ORGANIZADORES/REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos 
públicos, vandalismo e/ ou motvos de força maior. 

3.9. Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente a Ficha de Inscrição do EVENTO. 

3.10. O RESPONSÁVEL assume que partcipa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 
responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores.

3.11. Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não comparecimento por qualquer 
motvo, independente da retrada do kit da prova.

3.12. Ao inscrever no EVENTO, o RESPONSÁVEL disponibilizará seus dados e autorizará aos ORGANIZADORES, 
PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, 
no endereço eletrônico ou fsico (ou qualquer outro fornecido) informatvos, mala direta ou qualquer outro tpo de
correspondência.

3.13. O NÚMERO DE PEITO deverá ser afxado na parte frontal da camiseta do PARTICIPANTE. 

3.14. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, 
conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações na retrada do Kit. 

4 - KIT ATLETA 

4.1. O Kit Atleta é composto de: 

- Número de identfcação de peito;



- Camisa do evento;

- Boné

4.1.1. Poderão ser incluudos no Kit Atleta outros brindes ou informatvos da organização ou patrocinadores. 

4.2. A entrega do Kit Atleta será realizada em data e local a defnir. Não haverá entrega de Kit de partcipação no 
dia do evento, nem após o mesmo.

4.3. O tamanho das camisetas está suueita a alteração, de acordo com a disponibilidade. A criança não poderá 
alegar impossibilidade de correr no evento, caso não tenha camiseta em tamanho que lhe sirva. A criança está 
autorizada a correr sem a camiseta ofcial do evento, utlizando sua própria camiseta.

4.4. Para retrar o Kit Atleta, é necessário apresentar: 

- Cópia do Documento ofcial original com foto do Responsável Legal;

- Termo de Responsabilidade por Inscrição de Menor;

- Comprovante de inscrição;

4.5. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retrada do Kit Atleta.

4.5.1. A não utlização do Número Peito no EVENTO impedirá o PARTICIPANTE  de acessar às áreas das baterias, 
bem como a partcipação na corrida e recebimento da medalha pós prova.

5 - INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS

5.1. As inscrições serão feitas em sites credenciados no peruodo de 17/08/2019 a 12/10/2019, ou em data anterior 
a esta, caso seua atngido o número máximo de partcipantes defnido para as provas. Alguns postos de inscrições 
poderão ser realizados dentro do peruodo citado.

5.2. As inscrições para a Corridinha Ilha Carioca Kids custarão R$ 79,00 (Noventa e nove)

5.2.1. Inscrições realizadas através de site de inscrições incidirão taxa de comodidade em cada inscrição. 

5.2.2. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo promover lotes promocionais durante o peruodo de inscrições. O 
encerramento de cada lote poderá acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio, conforme disponibilidade de 
inscrições. 

5.3. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o 
número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio 
aviso. 

6 - DIREITOS DE IMAGEM

6.1. Ao efetuar a inscrição da Criança no EVENTO, o Responsável Legal cede à ORGANIZAÇÃO, em caráter 
defnitvo, a ttulo gratuito e por prazo indeterminado, todos os direitos de utlização do nome, imagem e voz 
(“MATERIAIS”) próprios e da Criança obtdos no EVENTO, para uso em peças informatvas, promocionais ou 
publicitárias (“OBRAS”) relatvos ao EVENTO, em vudeos, fotografas, mudia impressa, envio de e-mail, internet e 
outros meios de divulgação, sem limitação de prazo, dentro e fora do território nacional, podendo, inclusive, ceder 
tais direitos a terceiros que tenham envolvimento com a organização e/ou patrocunio do EVENTO, para utlização 
em meios digitais, tais como sites de Internet e redes sociais. Em decorrência desta cessão, o Responsável Legal 
desde uá renuncia a qualquer renda proveniente da utlização dos Materiais da Criança ou do Responsável Legal 
pela ORGANIZAÇÃO nos termos deste artgo, não havendo ônus de qualquer tpo para a ORGANIZAÇÃO, Comissão 
Organizadora e patrocinadores. O Responsável Legal está ciente de que, por ser total a cessão de direitos, sobre os 
Materiais, a ORGANIZAÇÃO fca autorizado a executar livremente montagens com os Materiais ora cedidos, não 
havendo limite de reprodução da Obra, responsabilizando-se a ORGANIZAÇÃO pela correta utlização dos Materiais
na Obra. Todas as Obras produzidas com a utlização dos Materiais cedidos serão de propriedade única e exclusiva 
da ORGANIZAÇÃO para todos os fns e efeitos legais.

7 - PREMIAÇÃO 



7.1. Todo PARTICIPANTE que completar a prova em conformidade com este REGULAMENTO terá direito à medalha 
de partcipação mediante a apresentação do número peito.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Todos os direitos autorais relatvos a este regulamento e ao evento pertencem a Agência Divulga.

8.2. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de CANCELAR o evento ou de ALTERAR a qualquer momento e sem 
exposição de motvos, sua data de realização e/ou local.

8.3. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar trechos do percurso, que porventura apresentem riscos aos 
competdores ou a pedido de órgãos municipais, estaduais ou federais.


