
Regulamento 

NATAL RUN KIDS 

 

A prova  

1. O NATAL RUN KIDS será realizado no domingo, dia 15 de dezembro de 2019, às 9 horas, 

em frente ao Shopping Bougainville (Rua 9, Setor Marista, Goiânia).  

2. A corridinha integra a programação do evento NATAL RUN SOLIDÁRIO, que ocorre 

também no domingo, dia 15 de dezembro, às 7 horas, em frente ao Shopping 

Bougainville.  

3. Poderão participar do evento crianças de ambos os sexos, com idades entre 3 e 13 anos, 

nascidos entre 2006 e 2016, regularmente inscritos de acordo com o Regulamento 

Oficial da prova. 

4. A largada será por baterias (veja divisão de faixas). 

5. A duração de cada bateria dependerá da quantidade de crianças inscritas.  

6. As categorias serão anunciadas pela locução do evento. A criança que perder a largada 

de sua bateria não terá direito de correr com sua categoria. Por isso, recomenda-se que 

todas as crianças estejam no local da prova desde o início da competição. 

7. O responsável pela criança participante, com idade entre 3 e 5 anos (2014 a 2016), 

poderá acompanhá-la na pista de corrida, se jugar necessário. Porém, não será 

permitida a sua interferência no andamento da prova. Já os acompanhantes dos 

participantes de outras faixas etárias, de 6 anos a 13 anos (2006 a 2013), não poderão 

de forma alguma acompanhar os atletas na pista de corrida, tendo acesso somente ao 

local previamente estabelecido próximo a linha de chegada. 

8. A largada de qualquer bateria poderá ser antecipada ou retardada de acordo com as 

necessidades técnicas do evento.  

9. A participação das crianças na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio 

de terceiros. 

10. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o responsável aceita todos os 

termos do regulamento e assume total ônus por sua participação no evento de acordo 

com o “Termo de Responsabilidade”. 

11. As inscrições estarão limitadas a 200 atletas.  

 

Inscrições 

1. Deverão ser feita pelo site Ticket Agora. 



2. Valor: R$ 40,00 

3. A inscrição deverá ser preenchida e autorizada pelo(a) responsável. c) O número de 

peito do participante é pessoal e intransferível, não podendo qualquer criança ser 

substituída por outra, em qualquer situação. O responsável legal que ceder o número 

de peito de um participante inscrito a outra criança e não comunicar aos organizadores 

do evento formalmente por escrito será responsável por qualquer acidente ou dano que 

este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da 

organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na 

prova.  

4. No ato da inscrição o responsável pela criança deverá ler o regulamento e o termo de 

responsabilidade da prova, constante no final do regulamento, não podendo alegar falta 

de conhecimento dos mesmos.  

5. O valor da inscrição não será devolvido caso a criança desista da prova. 

 

Entrega de Kits 

1. O kit da corridinha kids será composto por uma camiseta e número de peito. 

2. A entrega dos kits ocorrerá no mesmo dia da entrega do kit da corrida dos adultos: dia 

13, sexta-feira, das 14h às 21h; e dia 14, sábado, das 10h às 17h, na loja Decatlhlon.  

3. O participante que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização 

ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit.  

4. Não serão entregues kits de participação durantes ou após o evento 

5. O kit somente poderá ser retirado pelo responsável da criança inscrita mediante 

apresentação do protocolo de inscrição ou de seu RG. 

6. O tamanho de camiseta não é elegível e, portanto, estará sujeito à disponibilidade da 

Organização no momento da entrega. 

7. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir todos os seus dados 

cadastrais e o número de peito. 

 

Baterias 

1. Bateria 1: crianças de 3 a 5 anos (nascidas entre 2014 e 2016) 

2. Bateria 2: crianças de 6 a 10 anos (nascidas entre 2009 a 2013) 

3. Bateria 3: crianças de 11 a 13 anos (nascidas entre 2006 a 2008)   

 

Premiação 



1. Todas as crianças que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem 

regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão 

medalhas “finisher”.  

2. Não serão entregues medalhas e brindes para as crianças que, mesmo inscritas, não 

participarem da prova.  

3. Não haverá premiação com troféu.  

 

Geral 

1. Ao participar do Natal Run Kids, o responsável do participante assume a 

responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o regulamento da 

prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedora de seu 

estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação 

e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 

2. Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos 

mesmos. 

3. O responsável da criança participante é responsável pela decisão de participar da 

prova, avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve 

ou não continuar ao longo da competição. Pode o diretor de prova, segundo 

recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante a 

qualquer momento. 

4. A Organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto 

haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância UTI 

para remoção.  

5. Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários e guarda-volumes apenas 

na região da largada/chegada da prova. 

6. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto ou equipamento deixado 

no guarda-volumes durante a realização da prova. Este serviço é uma cortesia aos 

participantes. 

7. Todos os participantes do evento, atletas, equipe de apoio, organizadores e público 

em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para o evento Natal 

Run Kids. 

8. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, vídeos, filmagens 



aéreas (feitas por drones), rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer 

outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários 

relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores  

9. Poderá o Organizador suspender o evento por questões de segurança pública.  

10. A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir 

ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 

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

Organizadora, de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

12. Ao se inscrever nesta prova, o responsável legal de cada participante assume 

automaticamente o conhecimento de todos os termos deste regulamento, ficando 

de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização.  

 

Goiânia, 10 de outubro de 2019. 


