
 
                6ª CORRIDA e Caminhada Pr MARTIN LUTHER KING Jr + KIDS  

 
                                                    REGULAMENTO  
 
Ao  fazer a inscrição no evento o participante é obrigado a ler e estar em acordo com o 
regulamento do evento.  
INFORMAÇÕES IMPORTANTES - É obrigatório apresentar documento de identidade ou 
documento com foto. - É obrigatório apresentar comprovante de pagamento da inscrição 
realizada via internet. - O dinheiro da inscrição já paga não será devolvido em caso de 
desistência independente do motivo. - Em caso de solicitação de 2ª via de boleto bancário, 
será cobrado o valor vigente na data da emissão da 2ª via. - Em caso de pagamento por boleto 
bancário, a vaga do participante será reservada até a data do vencimento do boleto. - O 
participante é o único responsável por obter todas as informações sobre o evento como local, 
data, hora, informações de retirada do kit entre outros. 
 APROVAÇÃO DE PAGAMENTO- Pagamento via boleto bancário demoram até 03 dias úteis 
para serem aprovados. Pagamento via cartão de crédito são aprovados em até 05 minutos.  
 
Capítulo I – PROVA  
Artigo 1º O Evento, será realizado no domingo 16 de janeiro de 2022 com concentração , 
largada e chegada no MUSEU DO GRAFITTI na Avenida Pr. Martin Lutrer King Jr 12528 Pavuna ( 
Próximo a Estação de Metrô Eng. Rubens Paiva. 
Artigo 2º. A largada da prova será a partir das 08: 00  
que será divulgado também no site ativo.com , e nas demais mídias virtuais da organização do 
evento.  
Artigo 3º. Poderão participar da corrida, pessoas a partir dos 3 anos de idade porém em suas 
provas distintas, até os 12 anos os 100m, dos 13 aos 16 os 4km e dos 16 em diante 8km,a 
prova será realizada na Av Pr Martin Luther King Jr nos 2 sentidos e no percurso de 4km será 
uma volta no percurso e nos 8km sendo 2 voltas .  
Parágrafo único – O horário da largada da prova ficará sujeita às alterações em razão da 
quantidade de inscritos, bem como por problemas de ordem externa, tais como, tráfego 
intenso ou problemas que aponham em risco a segurança dos envolvidos no evento e chuva 
muito forte  
Artigo 4º. A categoria KIDS , será disputada de acordo com a idade da criança sendo elas :  
Faixas Etárias e Distâncias (Considerando a idade em 16 de Janeiro de 2022)  
3 a 6 anos – 50m  
7 aos 12 anos -100m  
de ambos os sexos, regularmente inscritas de acordo com o Regulamento Oficial da prova.  
 A Categoria kids é participativa e não haverá premiação para os primeiros e sim apenas a 
medalha de participação como os demais participantes. Ela será disputada individualmente, 
onde cada criança correrá a distância de acordo com a sua idade. As crianças de  3 e 4 anos 
poderão correr acompanhadas de 1(um ) responsável.  
Artigo 5º Categorias e premiações: Haverão 3 categorias para premiação na prova, são elas : 
(Considerando a idade em 16 de Janeiro de 2022) 
Juvenil -14 a 17 anos (4km) 
Adulto -18 a 49 anos (8km) 
Veterano -50 em diante(8km) 
*O atleta Juvenil que quiser concorrer na categoria adulto(8km) deverá comunicar a 
organização sobre a alteração até 24hs após sua inscrição pelo e-mail 
fausteam@hotmail.com  
Havendo premiação com troféu aos 5 primeiros Masculino e Feminino de cada categoria. 
A caminhada será de 4km também não haverá premiação para os primeiros colocados. 
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Capítulo II – INSCRIÇÃO  
Artigo 6º. De acordo com a organização da prova, 3 anos será a idade mínima e 12 anos a 
idade máxima para a criança participar da categoria kids  
Artigo 7º. No ato da inscrição, fornecido e aceito totalmente o Regulamento da Prova e Termo 
de Responsabilidade, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor do 
estado de saúde de seu filho, assumindo toda a responsabilidade, o responsável isenta 
totalmente a organização, os patrocinadores e apoiadores da Corrida, quanto a indenização 
e/ou processos de possíveis acidentes e danos. O uso de imagem, inclusive direito de arena, 
renunciando ao recebimento de qualquer remuneração/renda que vier a ser auferida relativa 
a direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de 
comunicação deste país para esta e para as próximas provas;  
Artigo 8º. A inscrição no Evento é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 
substituída por outra, sem aviso prévio até 30 minutos antes da largada . O participante que 
ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano 
que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão 
Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na 
prova.  
Artigo 9º. As inscrições serão realizadas pela Internet através do site www.ativo.com ou 
ditetamente com a organização do evento . 
Artigo 10º. As inscrições serão encerradas 15 (quinze) dias antes do dia marcado para a 
realização da prova, ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico de 300 
(duzentos) participantes.  
Artigo 11º. O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova.  
Artigo 12º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção 
apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o participante aceita todos os termos 
do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo 
com o “TERMO DE RESPONSABILIDADE” parte integrante deste regulamento.  
 
Capítulo III – ENTREGA DE KIT  
Artigo 14º. A entrega dos kits de corrida acontecerá na semana e no local do evento em dias 
que serão ainda definidos.  
Artigo 15º. O(a) participante que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela 
organização ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit. Não serão 
entregues kits de corrida após o evento.  
Artigo 16º. O Kit somente poderá ser retirado mediante apresentação da confirmação de 
inscrição, o respectivo recibo de pagamento e RG do responsável.  
Artigo 17º. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de 
autorização especifica para este fim e cópia de documento de identificação do inscrito.  



Artigo 18º. O kit de corrida será composto por um número de peito, camiseta , e medalha na 
chegada da sua respectiva prova . 
Artigo 19º. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.  
Artigo 20º. O tamanho das camisetas está sujeito a alteração, de acordo com a disponibilidade.  
 
Capítulo IV – INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA Artigo 21º. Os participantes inscritos 
deverão estar no local de largada, com pelo menos 10 minutos de antecedência (antes da 
largada), quando serão dadas as instruções finais.  
Artigo 22º. É obrigação do participante inscrito pelo ter o conhecimento do percurso. É 
obrigatório o uso do número do atleta no peito ou em local visível pela frente do atleta. 
Qualquer mutilação dos números implicará em sua desclassificação.  
Artigo 23º. A participação na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de 
terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por 
escrito da organização da prova;  
Artigo 24º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção 
apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o do participante adulto ou 
responsável pela criança aceita todos os termos do regulamento e assume total 
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o “Termo de 
responsabilidade” parte integrante deste regulamento.  
 
Capítulo V – SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA Artigo 25º. A Comissão 
Organizadora, primando pela segurança dos participantes, poderá determinar a suspensão da 
corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força 
maior. Sendo suspensa a prova por qualquer um destes motivos a prova será considerada 
realizada e com possibilidade de adiamento .  
Artigo 26º. A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, 
comunicando aos inscritos está decisão pelo do site oficial da corrida.e mídias virtuais dos 
organizadores do evento § 1º Na hipótese de adiamento da corrida e a conseqüente 
divulgação de nova data não haverá devolução do valor da inscrição.  
 
Capítulo VI – DISPOSIÇÕES GERAIS  
Artigo 27º. Os protestos ou reclamações relativos ao resultado final da competição referente 
aos primeiros colocados ou condução da prova deverão ser feita, por escrito, até trinta 
minutos após a divulgação oficial à organização do evento.  
Artigo 28º. Ao participar do Evento, o participante adulto ou responsável pela criança aceita 
totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, assume 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.  
Artigo 29º. Não será disponibilizado guarda-volumes para os participantes.  



Artigo 30º. Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus 
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou 
acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem 
tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura as crianças/ 
participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.  
Artigo 31º. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização 
para a orientação dos participantes.  
Artigo 32º. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento crianças ou 
equipes especialmente convidadas.  
CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS  
Artigo 33º. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail ou através do 
e-mail :  fausteam@hotmail.com , para que seja registrada e respondida a contento.  
Artigo 34º. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 
evento, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças 
pelo site oficial da corrida.  
Artigo 35º. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão 
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  
Artigo 36º. Ao se inscrever nesta prova, o responsável pela criança 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, comprometendo-se a não recorrer a 

nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos 

organizadores do evento. 
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