
REGULAMENTO 2ª CORRIDINHA  SANTA BARBARA D´OESTE   

1. O EVENTO  

1.1 A  2ª CORRIDINHA  SANTA BARBARA D´OESTE  será realizada no dia 08 de 

dezembro  de 2019, com largada no Parque Araçariguama , R Galdina , na cidade de 

Santa Barbará D`Oeste , SP, às 07h30 .  

1.2 O Evento será realizado independentemente das condições climáticas, salvo se 

inclementes e se colocarem em risco a integridade física dos Participantes, caso em 

que a Organização poderá adiar o horário da largada. 

2. MODALIDADES  

2.1  Divide-se em seis modalidades: a) 30mts, 50mts, 100mts, 200mts (somente 

criança), 1500mts e 3000mts (acompanhado de 1 adulto) todas categorias de caráter  

participativo.  

3. ELEGIBILIDADE  

3.1 Poderão participar atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo 

com este Regulamento e com o Termo de Responsabilidade. A aceitação e 

cumprimento integral dos termos deste Regulamento e do Termo de 

Responsabilidade é condição para participação no Evento. Caso não esteja de acordo 

com qualquer termo ou condição, o atleta não deverá participar do Evento.  

3.2 A participação na Modalidade 1500 mts e 3000mts só será possível com a 

presença de um adulto inscrito responsável pela criança inscrita. 

4. PROGRAMAÇÃO  

4.1 A largada das primeiras modalidades está prevista para as 07h30 .  

4.2 O encerramento do Evento está previsto para as 11h00.  

5. CATEGORIAS  

5.1 Por se caracterizar em prova meramente participativa, não haverá classificação 

nem premiação, salvo a medalha alusiva ao Evento.  

5.1 – A  Na modalidade  30mts, poderá se inscrever crianças de 2 e 3 anos; 

5.1 – B  Na modalidade  50mts, poderá se inscrever crianças de 4 e 5 anos; 

5.1 – C  Na modalidade 100mts, poderá se inscrever crianças de 6 e 7 anos; 

5.1 – D  Na modalidade 200mts, poderá se inscrever crianças de 8,9 e 10anos; 

5.1 – E  Na modalidade 1500mts, poderá se inscrever crianças a partir de 5 anos 

acompanhado de 1 adulto inscrito; 



5.1 –F  Na modalidade 3000mts, poderá se inscrever crianças a partir de 8 anos 

acompanhado de 1 adulto inscrito. 

 

6. INSCRIÇÕES, VALORES E KIT PARTICIPAÇÃO  

 

6.1 Ao se inscrever no Evento o Participante o faz de forma pessoal, se houver 

necessidade de transferência de inscrição será solicitado motivo e autorização do 

titular, mas não haverá  reembolso do valor da inscrição caso dela não venha a 

participar.  

6.2 Ao se inscrever no Evento e pagar a taxa de inscrição, o Participante adquire o 

direito ao uso da infraestrutura de apoio conforme descrito neste Regulamento e de 

participar tão somente na modalidade em que se inscreveu, sendo proibida a 

participação em outra modalidade.  

6.3 As inscrições serão feitas via Internet  através do Site ticketagora.com. br ou pelo 

watts  (19)981281718   de segunda à sexta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 18h. O 

prazo final para as inscrições poderá ser reduzido pela Organização caso o número 

limite de inscrições disponíveis se esgote.  

6.4 Os procedimentos para inscrições pela Internet são: a) Completo e correto 

preenchimento da ficha de inscrição. b) Aceitar, em nome próprio e (se for o caso) em 

nome de todos os que integrem a inscrição do Pacote Grupo, os termos deste 

Regulamento e os do Termo de Responsabilidade e de Cessão de Direitos. c) Escolha 

da forma de pagamento e efetiva quitação da respectiva taxam. d) O valor e a data da 

inscrição têm por base a data da EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO e não a data de 

preenchimento da ficha de inscrição. e) Não serão aceitos pagamentos por outros 

meios que não os disponíveis no site. f) O comprovante de pagamento é um 

documento único, não tendo a Organização cópia do mesmo. g) A Organização 

disponibilizará kit de participação para qualquer atleta que tiver a inscrição efetivada 

no Evento.  

6.5 Os valores dos Kits são os seguintes:  

A- Corrida kids (30,50,100,200mts)somente a criança: R$ 45.00 1° lote e R$ 55.00 

2°lote. 

B- Corrida Kids 1500mts e 3000mts sendo 1  adulto e  uma criança: R$ 100.00 1° lote 

e 110.00 2°lote. 

C- Corrida Kids 1500mts e 3000mts sendo 1  adulto e  duas  crianças ou 2 adultos e 1 

criança: R$ 155.00 1° lote e 165.00 2°lote. 

 



6.6 As inscrições encerram-se no dia 02 de dezembro de 2019 ou quando se 

esgotarem as vagas, o que ocorrer primeiro. A Organização poderá prorrogar a data 

encerramento das inscrições, assim como aumentar a quantidade de vagas.  

6.7 Ao Diretor Geral da prova é reservado o direito de rejeitar qualquer inscrição que 

não atenda aos requisitos deste Regulamento.  

 

7. KITS: (COMPOSIÇÃO E RETIRADA)  

 

7.1 O Kit A Corrida Kids  é composto por:  número de peito, medalha, 1 sacochila   e 

camiseta do evento. 

7.2 O Kit B e C  Corrida kids 1500 e 3000mts (adulto e Infantil): é composto por: 

número de peito, medalha para todos, 1 sacochila somente e camiseta do evento para 

todos.  

7.3 Os atletas só terão direito a medalha ao concluir o percurso.  

7.4 A Organização  oferece opção de escolha de tamanho das camisetas desde que 

seja feito dentro do prazo previsto e não haverá troca de tamanho.  

7.5 A retirada do kit deverá ser feita, invariavelmente, em local, datas e horários 

divulgados no site do Evento. O PARTICIPANTE QUE NÃO RETIRAR O SEU KIT NO 

LOCAL, DATAS E HORÁRIOS DIVULGADOS, FICARÁ IMPEDIDO DE PARTICIPAR 

DO EVENTO, SEM DIREITO À DEVOLUÇÃO DA INSCRIÇÃO.  

7.6 NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KITS DE NO DIA DO EVENTO, NEM APÓS A SUA 

REALIZAÇÃO.  

7.7 O kit deverá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação: a) do 

comprovante de inscrição; b) de um documento de identificação, com foto, na forma 

original ou fotocópia autenticada.  

7.8 A retirada do kit só poderá ser efetivada por terceiro (não inscrito) mediante 

apresentação: a) do comprovante de inscrição; b) cópia de documento de identidade 

do inscrito e c) da Autorização de Retirada por Terceiro, devidamente assinada pelo 

inscrito.  

7.9 No momento da retirada do kit o inscrito ou a pessoa autorizada deverá conferir 

os dados e o número de peito, não sendo aceitas reclamações posteriores.  

 

 

 



8. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO GERAIS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA   

8.1 É obrigação do Participante tomar conhecimento do percurso da prova, assim 

como cumpri-lo em sua totalidade.  

8.2 Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e respeitar as 

orientações do staff do Evento e dos coordenadores de prova.  

8.3 Por se tratar de ruas de domínio público, os atletas deverão observar e tomar 

cuidado com os desníveis e eventuais obstáculos que podem existir ao longo do 

percurso. A Organização não se responsabiliza por possíveis irregularidades na pista 

do percurso.  

8.4 Os acessos às áreas do Evento serão sinalizados, sendo proibido, sob qualquer 

pretexto, pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista, seja para a 

largada, seja em qualquer outro momento.  

8.5 Percursos divulgados através do site do Evento, de maneira ilustrativa, poderão 

sofrer alterações devido a cuidados com a segurança dos Participantes e negociações 

com os órgãos públicos competentes.  

8.6 O Participante declara gozar de plenas condições físicas e de saúde para 

participar do Evento, e garante que a sua participação no Evento não coloca em risco 

a sua saúde e integridade física, nem a dos demais Participantes.  

9. PREMIAÇÃO   

9.1 Todos os Participantes que concluírem o percurso no qual se inscreveram 

receberão uma medalha alusiva ao Evento.  

9.2 Não haverá premiação em dinheiro nem premiação por categoria de faixa etária.  

9.3 Através de sua inscrição, o Participante cede e transfere ao Organizadores do 

Evento, de forma irretratável e irrevogável, todos os direitos sobre a fixação, por 

qualquer processo ou suporte, de sua imagem e de sua voz (e, se for o caso, de todos 

os inscritos,).  

9.4 Ao participar da corrida, o Participante assume total responsabilidade pelos 

dados fornecidos, aceita e acata integralmente todos os termos e condições deste 

Regulamento, assume as suas despesas de transporte, hospedagem, alimentação, 

seguros e quaisquer outras necessárias ou provenientes dessa participação antes, 

durante e depois do Evento.  

9.5 Para atendimento EMERGENCIAL aos Participantes, a Organização 

providenciará serviço de apoio médico com ambulâncias, destinado ao primeiro 

atendimento e eventual remoção. Para a continuidade do atendimento médico 

propriamente dito, tanto de emergência como de qualquer outra natureza, será o 

paciente encaminhado à REDE PÚBLICA DE SAÚDE, sob responsabilidade da qual 



ficarão todos os procedimentos que se fizerem necessários ao caso. A Organização 

não terá, sob hipótese ou tempo algum, responsabilidade sobre as despesas médicas 

que o Participante venha a ter durante ou após a prova.  

9.6 Extravio ou perda de pertences ou qualquer dano ou prejuízo que porventura o 

Participante venha a sofrer durante o transcorrer da prova / Evento, não será de 

responsabilidade dos Organizadores,  Patrocinadores e/ou Apoiadores do Evento, 

não havendo, portanto, por parte destes, indenização ou reembolso de valor nenhum 

correspondente a equipamentos e/ ou acessórios do Participante, independente do 

motivo.  

9.7 A Organização do Evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive com a 

realização de teste ergométrico prévio, a todos os Participantes inscritos nas provas.  

9.8 Poderão os Organizadores suspender o Evento por questões de segurança dos 

Participantes ou do público, atos de vandalismo, perturbação da ordem, motivos de 

força maior e/ou caso fortuito, sem restituição do valor da inscrição.  

 

Pelo presente declaro e garanto que sou o pai/a mãe/o tutor do menor cujo nome 

aparece no presente instrumento (o “Menor”).  

Declaro haver lido e compreendido os termos e condições contidos no presente 

documento para a participação do Menor no Evento, os quais aceito neste ato, assim 

como também declaro haver outorgado minha autorização para a participação do 

Menor em conformidade com este. Pelo presente, me constituo em garantia solidária 

do cumprimento por parte do Menor de tais termos e condições. 

 

Nome menor: __________________________________________________________________ 

 

Nome responsável: ____________________________________________________________ 


