REGULAMENTO 3ª CORRIDA MASHA E O URSO

1. A PROVA
a. A 3ª Corrida Masha e o Urso – Corrida Kids, doravante denominada EVENTO, será
realizada em 10/07/2022 no Butantã Shopping (Av. Prof. Francisco Morato, 2718 - São
Paulo - SP), por CRIANÇAS DE TODOS OS SEXOS, devidamente inscritas,
doravante denominadas PARTICIPANTES e com qualquer condição climática. Deste
EVENTO fazem parte: a CORRIDA nas distâncias aproximadas de 50, 100 e 200
metros.
b. A ARENA, a LARGADA e a CHEGADA das três provas serão nas dependências do
Butantã Shopping.
c. O início do EVENTO está previsto para o horário mencionado a seguir, a ser
confirmado na entrega do kit, conforme a CATEGORIA do PARTICIPANTE, tendo a
abertura da arena às 09h e primeira bateria às 10h (as baterias serão na sequência de
02 anos até 10 anos).
2. O local do evento estará aberto a partir das 9h.
A chamada para a primeira bateria da corrida será às 9h45.

3. As inscrições são limitadas, devendo ser efetuadas no site
www.ticketsports.com.br e corridamashaeourso.com.br até o dia 05/07/2022.
As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem aviso prévio, caso
tenhamos o limite máximo de participantes.
A inscrição tem o valor de R$ 65,00 por participante que dá direito à corrida +
participação na arena + 1 camiseta + 1 número de peito + brindes dos patrocinadores
+ 1 medalha (entregue somente aos participantes que terminarem a prova).
A inscrição com informações incorretas acarretará a na desclassificação do
participante.
A inscrição deverá ser realizada e autorizada pelo responsável.
O número de peito do participante é pessoal e intransferível e de uso obrigatório no
evento.

4. Caso o participante desista da prova, ou por qualquer motivo esteja impossibilitado
de participar no dia da prova, não haverá restituição do valor da inscrição.

5. A entrega do kit será feita no dia 09/07/2022, das 11h às 19h nas dependências do
Butantã Shopping (Av. Prof. Francisco Morato, 2718 - São Paulo - SP).
Não será realizada a entrega de kit em dias posteriores.
O participante que não retirar o seu kit na data e horário acima estipulados, ficará
impedido de participar da prova, não tendo acesso ao local do evento.
Os acompanhantes dos participantes das categorias acima de 4 anos não poderão de
forma alguma acompanhá-los na pista de corrida, tendo acesso somente ao local
previamente estabelecido, próximo à linha de chegada.
Todos aqueles que tiverem acesso à pista, criança ou responsável, deverão calçar
tênis. Não será permitido em nenhuma hipótese o acesso de qualquer pessoa com
calçado que não seja tênis.

6. Os participantes deverão estar preparados e prontos no local de sua largada com
pelo menos meia hora de antecedência, quando serão dadas as instruções finais.

7. Haverá serviço médico para qualquer tipo de emergência.
A segurança da prova será garantida pelos órgãos competentes e haverá fiscais para
orientação aos participantes.

8. Todos os participantes inscritos que terminarem a prova receberão medalha e kit
pós-prova.

9. A supervisão do participante inscrito cabe exclusivamente ao responsável.
Não cabe à organização do evento e a nenhum de seus contratados, a supervisão
individual ou coletiva dos participantes inscritos em nenhum momento do evento.
A permanência na arena do evento bem como a participação na corridinha e demais
ativações está reservada aos horários descritos conforme idade da criança
participante.

10. O participante inscrito no evento está aceitando e concordando em ceder seu
direito de imagem, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos ao
Evento, sem acarretar nenhum ônus a organização e aos patrocinadores, renunciando
o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos em qualquer
tempo/data.

11. O Evento poderá sofrer alterações ou ser adiado/transferido por regras referente a
COVID-19 e por determinação dos órgãos competentes, caso isso acontece
informaremos os participantes esta decisão através do site oficial do evento e e-mail
mkt cadastrado no ato da inscrição.
12. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão
organizadora, de forma soberana, não cabendo recursos à mesma.

13. Para esclarecimento de dúvidas, envie e-mail para fuse@fuse.com.br ou DM para
@instadafuse

