
REGULAMENTO KIDS RUN INDOOR TIETÊ PLAZA SHOPPING 
 
1. A Kids Run INDOOR Tietê Plaza Shopping será realizada no período de 01/10 a 09/10 de 

2020, das 14h às 20h no Tietê Plaza Shopping: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, 
Jardim Iris, São Paulo. 
 

2. O evento é destinado às crianças de 2 a 10 anos. 
 

3. O percurso de aproximadamente 70m será montado no corredor do 1°piso e a retirada de 
kits será ao lado da loja Morana em frente ao Boticário. 

 

4. O kit será composto por camiseta, número de peito, medalha e brindes dos patrocinadores 
e apoiadores. 

 

5. A inscrição é feita através do site www.kidsruntiete.com.br e com o investimento de R$ 

50,00 mais taxa de conveniência. 
 

6. Para evitarmos aglomerações e respeitando o distanciamento social, no momento da 
inscrição o responsável deverá escolher o dia e horário para participar, que será de 15 em 
15 minutos a partir das 14h. 

 

7. As inscrições são limitadas a 500 (quinhentos) participantes e poderão ser encerradas 
antes do prazo previsto, sem aviso prévio, caso o limite seja alcançado. 

 

8. Caso a criança desista do evento, ou por qualquer motivo esteja impossibilitada de 
participar no período do evento, não haverá restituição do valor da inscrição. 

 

9. O número de peito do participante é pessoal e intransferível. 
 

10. Não será realizada a entrega de kit nos dias posteriores ao período do evento. 
 

11. O participante que não retirar o seu kit na data e horário definido no momento da 
inscrição, ficará impedido de participar do evento. 

 

12. Será permitida a presença de 1 (um) acompanhante (adulto) nas categorias de 2 anos até 4 
anos. 

 

13. Todos aqueles que tiverem acesso à pista, criança ou responsável, deverão calçar tênis. 
 

14. As crianças deverão estar preparadas e prontas no local da largada com pelo menos 5 
minutos de antecedência, quando serão dadas as instruções finais. 

http://www.kidsruntiete.com.br/


 

15. Haverá serviço médico do próprio Tietê Plaza Shopping para qualquer tipo de emergência. 
 

16. A evento poderá ser cancelado caso condições de catástrofe coloquem em risco a 
integridade física dos participantes e/ou espectadores. 

 

17. A supervisão da criança inscrita cabe exclusivamente ao responsável. Não cabe à 
organização do evento e a nenhum de seus contratados, a supervisão individual ou 
coletiva das crianças inscritas, em nenhum momento no período do evento. 

 

18. CONCURSO #KIDSRUNTIETE: 
Período do concurso: de 1/10 a 16/10/2020. 
 
O (a) participante deverá postar sua foto no INSTAGRAM marcando a #kidsruntiete. 
 
As 3 (três) fotos com o maior número de curtidas na #kidsruntiete dentro do período do 
concurso receberão: 
 

• 1o lugar: 1 pipoqueira elétrica da Mondial Eletrodomésticos e 1 kit de produtos da Trá 
Lá Lá. 

• 2o lugar: 1 kit de produtos da Dr. Oetker e 1 kit de produtos da Trá Lá Lá. 

• 3o lugar: 1 kit de produtos da Trá Lá Lá. 
 
Os 3 (três) resultados serão inseridos no site: www.kidsruntiete.com.br no dia 16/10/2020 
após às 13h e divulgados nas redes sociais da SportsFuse. 
Os ganhadores deverão retirar os prêmios no Galpão da SportsFuse a partir de 
19/10/2020. 
 
IMPORTANTE: SERÃO VÁLIDOS PARA O CONCURSO SOMENTE OS POSTS NO INSTAGRAM 
EM QUE APAREÇAM A CAMISETA DO EVENTO, O NÚMERO DE PEITO DO EVENTO E A 
MEDALHA DO EVENTO NA MESMA FOTO. 
 

19. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora, de 
forma soberana, não cabendo recursos à mesma. 

 
20. DÚVIDAS: sportsfuse@sportsfuse.com.br ou @sportsfuse no Instagram. 
 


