
REGULAMENTO GERAL 

 

  

O CANTAREIRA RUN KIDS 1ª, será realizado no formato "Corrida de Rua" Em São Paulo, Dentro do 

Estacionamento do CANTAREIRA NORTE SHOPPING  , no dia 30 de janeiro de 2022. 

Largada as 8:30hrs 

As faixas etárias KIDS, serão divididas nas seguintes categorias: 

* 3 e 4 anos / 50 M  

* 5 e 6 anos /100 M  

* 7 e 8 anos / 100M  

* 9 e 10 anos/ 200M  

* 11 e 12 anos /200M  

* 13 e14 anos/200M  

 

1.3 As inscrições para participar do evento serão nos seguintes valores:  

KIT Mini Corredor  (Medalha) R$: 39,90 

KIT Atletinha  ( Medalha e camiseta ) R$: 99,90 

KIT Atletinha Vip ( Medalha, Camiseta e mini porta medalha do evento  ) R$: 159,90 

DISTÂNCIA 

50 a 200M 

Local:  Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 - Jardim Pirituba, São Paulo - SP, 02984-035 

 

  

2. REGRAS GERAIS DO EVENTO  

 



2.1 Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pela as informações fornecidas 

no ato da inscrição. O atleta declara 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 Ao participar deste evento, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de sua imagem, 

renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou 

qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções, internets e qualquer mídia, em 

qualquer tempo;  

2.3 Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas 

no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que 

por ventura o atleta venha sofrer durante a participação no evento;  

2.4 A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao patrimônio 

público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor;  

2.5 Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de segurança pública, atos 

públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem necessidade de qualquer comunicado prévio 

aos participantes.  

 

 

 

3. INSCRIÇÕES  

 

3.1 As inscrições para a CORRIDA CANTAREIRA  RUN KIDS 1ª, serão realizadas nos sites  

www.minhasinscricoes.com.br  www.ticketagora.com.br 

3.2 As inscrições terão os valores descritos no item 1.3.  

3.3 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.  

 

3.4 Procedimento para a inscrição.  

 

http://www.minhasinscricoes.com.br/
http://www.ticketagora.com.br/


3.4.1 Acessar o sites ticketagora, ativo, ou minhas inscrições 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.  

3.4.2 A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de inscrição.  

3.5 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum motivo.  

3.6 As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo possível de revender para terceiros.  

 

4. ENTREGA DE KIT 

4.1 - A retirada do KIT será no mesmo dia do evento no local de LARGADA, seguindo o protocolo de 

segurança. 

 

5. PREMIAÇÃO  

5.1 Premiação do 1 ao 3 colocado, Troféu e Medalha, para os demais somente medalha de cumprimento 

da prova. 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

7.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do atleta.  

7.2 Casos omissos neste regulamento, será resolvido exclusivamente pela equipe organizacional do 

evento. 

A organização disponhe os contatos para esclarecimentos, 

E-mail: cantareirarun@outlook.com 


