
REGULAMENTO CORRIDA 
 KIDS NIGHT MUSIC RUN 

 
 

PROGRAMAÇÃO: 

Data: 18/04/2020 

Local: Cidade de Santos / SP em faixa arenosa na Praça do Emissário, 

sito endereço Posto 1, Av. Pres. Wilson, S/N - José Menino, 

Santos – SP.   

Percurso: PERCURSO AREIA 

Horário da Largada:  às 17h00 INFANTIL 

Entrega do kit: Para a entrega de kits dos participantes, o 

responsável deverá obrigatoriamente apresentar RG ou Certidão de 

Nascimento e comprovante original de pagamento da inscrição, o kit 

poderá ser retirado por terceiros com a apresentação dos mesmos 

documentos. 

Observações: “NÃO SERÁ FEITA ENTREGA DE KIT APÓS O DIA DO 

EVENTO”; 

RETIRADA DE KIT: 

DIA: XX/04/2020.  

HORARIO: DAS XX:00 AS XX:00 HRS 

LOCAL: A CONFIRMAR 

Os atletas disputarão baterias que terão distâncias variadas de acordo 

com a idade. Segue uma relação das distâncias a serem percorridas 

pelas crianças: 

Categorias:  

4 anos – 30 metros;  
5 e 6 anos – 500 metros;  

7 e 8 anos - 100 metros;  

9 e 10 anos – 200 metros;  

11 e 12 anos – 300 metros;  
13 a 15 anos - 400 metros 

 

O início do evento se dará às 16h00. 

Às 16:30 horas terá início a concentração dos atletas-mirim. 

As baterias da Corrida serão iniciadas às 17:00 horas. 

 



Os valores abaixo serão para todas as faixas etárias infantis: 

As inscrições serão de 09/09/2019 à 21/03/2020 ou até que se 
esgotem as vagas de 200 crianças. 

Os valores para corredores serão: R$ 69,90 

 

O kit será composto por uma camiseta do evento (cujo tamanho 

deverá ser escolhido pelo atleta no ato da inscrição, + Número de Peito 
+ Squeeze + 4 Alfinetes, Medalha” e possíveis brindes de apoiadores 

não haverá troca de tamanho de camiseta. No dia da retirada de kit a 

entrega da camiseta será de acordo com a disponibilidade de estoque. 

O tamanho escolhido poderá ser alterado/entregue pela 
ORGANIZAÇÃO de acordo com a disponibilidade em estoque.), número 

de peito, medalha e possíveis brindes de acordo com os apoiadores. 

Não há classificação formal. Todos os atletas que completarem o 

percurso receberão uma medalha de participação. Não haverá qualquer 
outro tipo de premiação no evento. Para receber a medalha é 

obrigatório que o (a) atleta esteja portando o número de peito. 

A Corrida acontecerá com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso 

condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos 

participantes e ou espectadores. 

GERAL: 

As crianças serão chamadas para a área de concentração a partir das 

16:30. O locutor chamará as diversas idades para a concentração. 

Todos os atletas deverão usar tênis por questão de segurança. 

Os pais terão acesso às crianças, após estas pegarem as suas 

medalhas. 

Teremos a equipe médica para qualquer eventualidade. 

Ao preencher a ficha de inscrição, o responsável pelo atleta 

Kids declara que: 

* O atleta mirim disputará a Kids Night Music Run por livre e 

espontânea vontade, e de total responsabilidade de seus pais, tutores 

e/ou responsáveis, isentando de quaisquer responsabilidades os 

organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome 

dele - atleta - e de seus herdeiros, declarando ainda que está saudável 

e treinou apropriadamente para a prova. 

*Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo 

imagens de sua participação neste evento para finalidades legítimas, 

de divulgação do evento através de veículos impressos, televisivos, 

internet ou outros meios eletrônicos. 

* Para a sua participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito 

oficialmente, devendo portar o número de peito. 



*A comissão organizadora da Corrida, bem como seus patrocinadores, 

apoiadores e realizadores, não se responsabiliza, por prejuízos ou 

danos causados pelo atleta inscrito na Corrida, a terceiros ou outros 

participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do 

mesmo. 

* A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação 

médica no período que antecede a competição. 

* No dia da competição, bem como na véspera, o atleta devera 

alimentar-se de algo leve e estar bem hidratado. 

* Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo 

menos, uma hora de antecedência. 

* Durante o percurso o atleta devera seguir as orientações e sinais dos 

fiscais e staffs. 

* A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias no local da 

largada, da chegada e ao longo do percurso, preparadas para prestar 

os primeiros socorros. 

* Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública. 

* O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer 

meio auxiliar, para alcançar qualquer tipo de vantagem. 

* 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. 

* É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento 

* Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão 

organizadora. 


