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1. REGRAS GERAIS 

 

1.1 A CORRIDA FAMILY RUN é um evento VIRTUAL de CORRIDA composto pelas distâncias: 

 

• 200 metros de corrida - a partir de 6 anos 

• 400 metros de corrida - a partir de 8 anos 

• 600 metros de corrida - a partir de 10 anos 
 

1.2 A CORRIDA FAMILY RUN será divulgada e comercializada pelo portal TicketAgora, operado pela 

99RUN e organizado pela Unlimited Sports. 

 

1.3 A CORRIDA FAMILY RUN será disputada nas distâncias descritas no item 1.1 por pessoas de 

ambos os sexos, a partir de 6 anos (completados até 31/12/2020). 

 

1.4 As inscrições para a CORRIDA FAMILY RUN serão realizadas no site https://ticketagora.com.br 
 

1.4.1 As inscrições para participar da CORRIDA FAMILY RUN - KIDS são intransferíveis e de total 
responsabilidade do responsável legal pela criança, sob pena de desclassificação, caso a apuração 
comprove a irregularidade. 
 
1.4.2 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou 
limitar o número de inscritos do evento em função de necessidades / disponibilidades técnicas, sem 
prévio aviso.  
 
1.4.3 Acessar o site https://ticketagora.com.br e preencher os formulários de inscrições por completo, 
e efetivar o pagamento de acordo com as opções escolhidas pelo cliente, prazos e aceitar os termos de 
responsabilidade do evento.  
 
1.4.4. É de responsabilidade do cliente a atualização correta do endereço cadastrado na plataforma 

Ticket Agora e a identificação da criança que participará do evento para a garantia do recebimento ou 

retirada do kit finisher. 

 
1.4.5 As camisetas ofertadas para todas as modalidades e com escolha no ato da inscrição terão os 
tamanhos: 06 anos – 08 anos – 10 anos – 12 anos e P Masculino. 
 
1.5 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum motivo.  
 
1.6 O valor da taxa de comodidade não é reembolsável. 
 
1.7 As Inscrições obedecerão aos valores seguintes: 

 
 
CORRIDA FAMILY RUN - KIDS R$80,00. 
 

• 200 metros de corrida - a partir de 6 anos 

• 400 metros de corrida - a partir de 8 anos 

• 600 metros de corrida - a partir de 10 anos 
 
 
 

https://ticketagora.com.br/
https://ticketagora.com.br/


1.8. Para retirar o kit, o responsável legal deverá obrigatoriamente comparecer, apresentar documento 
de identidade oficial com foto (RG, CNH, Passaporte, CTPS ou Documento Profissional emitido pelo 
órgão responsável) ou assinar o Termo de retirada de kit, devidamente preenchido. Clique Aqui. 
 
 
1.8.1 Os kits finisher serão disponibilizados pela Organização, após o upload do resultado, seguindo a 
seguinte regra: 
 

a) Clientes que residem nas capitais dos Estados retirarão os kits nas lojas Track & Field 
conforme relação. Clique Aqui. O prazo de retirada dos kits nas lojas será até o dia 
10/10/2020. Os kits não retirados até esta data serão descartados não havendo possibilidade 
de nova retirada do kit, e sem direito a qualquer tipo de reembolso. 

 
IMPORTANTE: O ATLETA DEVE ESPERAR A LOJA TRACK & FIELD DA SUA LOCALIDADE ENTRAR EM 
CONTATO CONFIRMANDO QUE O SEU KIT FINISHER JÁ ESTÁ DISPONÍVEL. 

 
b) Clientes que residem nos demais Municípios, receberão os kits no endereço cadastrado no 

momento da compra.  
 

c) A Organização não se responsabiliza por erros, dados incompletos ou desatualização dos 
endereços constantes na plataforma TicketAgora.   

 

  
1.9 Os Kits Finisher são divididos por modalidades e tem em sua composição os seguintes itens: 
  

• Camiseta Thermodry Track & Field; 

• Número de Peito Digital; 

• Medalha Finisher; 
 
 
1.10 Não será cobrado nenhum valor de frete.  
 
1.11 A Unlimited Sports realizadora do evento se reserva no direito de disponibilizar no kit tamanhos 
variados de camisetas enquanto houver disponibilidades no estoque. 
 
1.12 Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente regulamento. 
 
2. REGRAS TÉCNICAS GERAIS 
 
2.1 Ao participar deste evento, o responsável legal pelo atleta assume total responsabilidade pela as 
informações fornecidas no ato da inscrição. O responsável legal pelo atleta declara que a criança deve 
gozar de boa saúde e estar apto para praticar atividade física, bem como declara aceitar e acatar 
totalmente o regulamento e regras da competição. Assume quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação;  
 
2.2 O atleta que não cumprir a distância da modalidade escolhida no ato da inscrição (corrida infantil 
lúdica) será desclassificado a qualquer tempo caso os controles documentais oficiais da prova 
(aplicativo 99RUN) ou fotografia do aparelho GPS do atleta não contenha a realização da distância 
parcial ou total cumprida ou ainda contenham suspeita de fraude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unlimitedsportsbr-my.sharepoint.com/personal/ricardo_unlimitedsports_com_br/Documents/Desktop/TRIDAY%20VIRTUAL%20SERIES/Triday%20Virtual%20Series/Clique%20Aqui.pdf
https://unlimitedsportsbr-my.sharepoint.com/personal/ricardo_unlimitedsports_com_br/Documents/Desktop/TRIDAY%20VIRTUAL%20SERIES/Lojas%20T&F/lojasTF_2.pdf


 
 
 
3. COMPROVAÇÃO DA CORRIDA  
 
3.1 Corra quando e onde quiser, marcando o tempo e distância escolhida e comprove por meio de 
aplicativo de corrida; ou relógio GPS; ou foto de painel da esteira contendo tempo e distância da corrida.  
 
3.2 Envie o comprovante de distância e tempo através do APP 99RUN e ou site https://99run.com.br  
para validar sua corrida. 
 
3.3 Com seu resultado validado seu kit é liberado para envio conforme regras do item 1.8. 
 
3.4 O prazo para envio do comprovante da corrida é até 20 de setembro de 2020. 
 

 
4. RANKING E PREMIAÇÃO 
 
4.1 Não haverá premiação e ranking geral e nem de quaisquer outros tipos por se tratar de corrida 
infantil de participação e incentivo ao esporte. 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
5.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do atleta.  
 
5.2 Casos omissos neste regulamento, serão resolvidos exclusivamente pela equipe organizacional do 
evento.  
 

 
 
 

https://99run.com.br/

