
O EVENTO: CORRIDA KIDS FUN & RUN 
 
DIA: 26 JUNHO 2022 
HORÁRIO LARGADA: A PARTIR DAS 8:30 
 
DISTÂNCIA:  
02 ANOS: 50 METROS 
03 ANOS: 50 METROS 
04 ANOS: 100 METROS 
05 ANOS: 100 METROS 
06 ANOS: 200 METROS 
07 ANOS: 200 METROS 
08 ANOS: 300 METROS 
09 ANOS: 300 METROS 
10 ANOS: 400 METROS 
11 ANOS: 600 METROS 
12 ANOS: 600 METROS 
 
 
RETIRADA DE KIT:  A DEFINIR 
 
 
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES. 

 
LEITURA OBRIGATÓRIA 
 
SOBRE A PROVA 

 
- Ao participar deste EVENTO, os pais ou responsáveis assumem total 
responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO. 
- Ao participar deste EVENTO, os pais ou responsáveis cedem todos os 
direitos de utilização de sua imagem e da criança, inclusive direito de arena, 
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com 
direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, 
promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 
- Haverá monitores para a orientação dos participantes. 
- 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 prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a 
participação do EVENTO. 
- Recomendamos rigorosa avaliação médica das crianças, inclusive a 
realização de exames preventivos junto ao pediatra, pois a organização não se 
responsabiliza pela saúde dos mesmos. 
- A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, 
APOIADORES E REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos, 
quedas ou danos causados pelas crianças inscritas nem seus responsáveis no 
EVENTO, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade dos pais ou responsáveis. 



- Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por 
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de 
força maior. 
- Os pais ou responsáveis terão que dar a ciência de que assume que participa 
deste EVENTO com seus filhos ou criança da qual estou responsável por livre 
e espontâne vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 
ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e 
de seus sucessores. 
- Ao se inscrever no EVENTO os pais ou responsáveis o faz de forma pessoal 
e intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta inscrição 
para outro ATLETA, bem como reembolso do valor da inscrição. 
- Ao se inscrever no EVENTO os pais ou responsáveis disponibiliza seus dados 
e dos seus filhos autoriza aos ORGANIZADORES, PATROCINADORES, 
APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, para que a qualquer tempo 
enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro 
fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 
- O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta. 
- É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO. 
 
 
KIT  
 
LOTE ÚNICO: 159,00 
 
O kit de corrida distribuído a todos os participantes será composto de número 
de peito, e alfinete, sacochila, camiseta e possíveis brindes de patrocinadores. 
 
Para retirar o Kit de corrida, é necessário apresentar: 
- Documento de Identidade dos pais ou responsável pela criança e certidão de 
nascimento ou RG da criança participante. 
- Comprovante da inscrição pela ticket agora ou via comprovante bancário se 
for via depósito. 
 
Ao final da prova, os participantes deverão retirar a medalha de participação.  
 
 
Atenção: não serão entregues kits após a realização do evento.  
 
PREMIAÇÃO  

 
- MEDALHAS PARA TODOS OS PARTICIPANTES. 
- As crianças que não estiverem devidamente inscritos não poderão ser 
premiados. 
 
ATENÇÃO PROVA PARTICIPATIVA, NÃO TEREMOS APURAÇÃO DE 
RESULTADOS.  
 
 
 



INFORMAÇÕES:  

 
Rafael Vianna: 21 99987-5830 
 


