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1) A "Corrida à Fantasia" será realizada em 

Cidade Industrial, Contagem – no 

2) Horário da abertura da arena:

3) Chamada para inicio das baterias: 09:31h

4) O evento tem objetivo participativo, não ocorrendo premiação de primeiros lugares. Todos recebem 

medalhas de participação personalizada.

5) As inscrições são limitadas a 400 participantes, devendo ser efetuadas pelo site 

www.movimentadesportiva.com.br

As inscrições acontecem até dia 

1º lote R$ 59,90 até 10/12/2017.

2º lote R$ 69,90 até 05/01/2018

Categorias:  

A) 3 a 4 anos - prova de 50 metros.

B) 5 a 7 anos - prova de 100 metros.

C) 8 a 10 anos - prova de 150 metros.

 

6) As inscrições podem ser encerradas antes do tempo

inscritos seja alcançado. 

7) A inscrição concede o direito ao kit atleta con

evento:  medalha de participação pós prova, lanche pós prova contendo frutas e água e

arena com todas as atrações culturais e esportivas. 

8) A inscrição deverá ser feita e autorizada pelo responsável, através da assinatura do termo de 

responsabilidade (via email). 

9) O numero de peito do participante é pessoal e intransferível.

10) Caso o participante desista de 

evento, não haverá restituição da inscrição se passado os 7 dias de acordo com o código de defesa do 

consumidor. 

11) A retirada de kit será efetuada n

18:00h, sendo necessária a presença do responsável pela inscrição para a retirada do kit

documento de identidade junto ao terc

12) Não será realizada a entrega dos kits no dia da prova ou dia posteriores.

13) O participante que não retirar o seu kit na data prevista, não

corredores e não participará da prova.

14) Os responsáveis pelas crianças de

estejam calçados com tênis. 
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Inscrições e regulamento: 

1) A "Corrida à Fantasia" será realizada em 27/01/2018 – sábado na Av. David Sarnoff 5.160

no estacionamento do Itaúpower shopping com início 

2) Horário da abertura da arena: 09:02h 

cio das baterias: 09:31h  

4) O evento tem objetivo participativo, não ocorrendo premiação de primeiros lugares. Todos recebem 

medalhas de participação personalizada. 

5) As inscrições são limitadas a 400 participantes, devendo ser efetuadas pelo site 

vimentadesportiva.com.br  

As inscrições acontecem até dia 05/01/2018 ou até o limite máximo de participantes.

/2017. 

8. 

metros. 

0 metros. 

0 metros. 

6) As inscrições podem ser encerradas antes do tempo previsto, sem aviso prévio, caso o limite de 

7) A inscrição concede o direito ao kit atleta contendo: camisa, squeeze, brindes. No dia do 

de participação pós prova, lanche pós prova contendo frutas e água e

arena com todas as atrações culturais e esportivas.  

) A inscrição deverá ser feita e autorizada pelo responsável, através da assinatura do termo de 

9) O numero de peito do participante é pessoal e intransferível. 

10) Caso o participante desista de participar da prova ou esteja impossibilitado de comparecer

evento, não haverá restituição da inscrição se passado os 7 dias de acordo com o código de defesa do 

11) A retirada de kit será efetuada nas dependências do shopping Itaúpower, no horário das 10:30h as 

ria a presença do responsável pela inscrição para a retirada do kit

documento de identidade junto ao terceiro responsável pela retirada. 

12) Não será realizada a entrega dos kits no dia da prova ou dia posteriores. 

13) O participante que não retirar o seu kit na data prevista, não terá acesso a área exclusiva aos 

corredores e não participará da prova.  

14) Os responsáveis pelas crianças de 3 e 4 anos podem acompanhar durante o trajeto, desde que 

Gerais . 

f 5.160, no bairro 

com início as 09h:02`  

4) O evento tem objetivo participativo, não ocorrendo premiação de primeiros lugares. Todos recebem 

ou até o limite máximo de participantes.  

previsto, sem aviso prévio, caso o limite de 

tendo: camisa, squeeze, brindes. No dia do 

de participação pós prova, lanche pós prova contendo frutas e água e a utilização da 

) A inscrição deverá ser feita e autorizada pelo responsável, através da assinatura do termo de 

participar da prova ou esteja impossibilitado de comparecer no dia do 

evento, não haverá restituição da inscrição se passado os 7 dias de acordo com o código de defesa do 

horário das 10:30h as 

ria a presença do responsável pela inscrição para a retirada do kit, ou copia do 

terá acesso a área exclusiva aos 

o trajeto, desde que 
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15) As crianças de 5 até 10 anos, vão participar sozinhas, 

responsáveis  serão encaminhados para a linha de chegada para o reencontro com as crianças.

16) Os participantes devem estar em seus locais de partidas pelo menos 15´minutos antes de sua 

bateria, quando será dada as instr

17) Haverá serviço médico para qualquer tipo de emergência.

18) A segurança da prova será garantida pelos orgãos competentes e haverá fiscais e staffs para auxiliar 

durante todo o evento. 

19) Premiação: todas as crianças

pós prova. 

20) A corrida poderá ser cancelada caso ocorra condições de catástrofe que coloquem em risco a 

segurança dos participantes e/ou convidados.

21) A supervisão do participante cabe exclusivamente ao respo

evento e a nenhum de seus contratados a supervisão individual ou coletiva dos participantes inscritos 

em nenhum momento do evento.

22) As dúvidas ou omissões do regulamento serão submetidas a

soberana, não cabendo recurso a mesma.

 EXTRAS: 23) Reembolso: O participante tem o prazo de 7 dias, após a data da compra, para solicitar o 

estorno do valor da inscrição, de acordo com o código de defesa do consumidor. Em c

será descontada a taxa de 10% de comodidade cobrada pelos serviços de inscrição online. 

24) Retirada de Kits 26/01/2018 

Itaúpower. 

 25) O kit contém Camisa, squeeze e brinde

dia da prova. 27/01/2018 -   

26) Descontos para grupos a partir de 10 crianças + cortesias! 

27) Vagas Limitadas e podem sofrer alterações de acordo com a demanda do evento.
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15) As crianças de 5 até 10 anos, vão participar sozinhas, sem acompanhantes no trajeto. 

serão encaminhados para a linha de chegada para o reencontro com as crianças.

16) Os participantes devem estar em seus locais de partidas pelo menos 15´minutos antes de sua 

bateria, quando será dada as instruções finais. 

17) Haverá serviço médico para qualquer tipo de emergência. 

18) A segurança da prova será garantida pelos orgãos competentes e haverá fiscais e staffs para auxiliar 

19) Premiação: todas as crianças que completarem o percurso receberão medalhas personalizadas e kit 

20) A corrida poderá ser cancelada caso ocorra condições de catástrofe que coloquem em risco a 

segurança dos participantes e/ou convidados. 

21) A supervisão do participante 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. 

dúvidas ou omissões do regulamento serão submetidas a comissão organizadora, de form

soberana, não cabendo recurso a mesma.   

EXTRAS: 23) Reembolso: O participante tem o prazo de 7 dias, após a data da compra, para solicitar o 

estorno do valor da inscrição, de acordo com o código de defesa do consumidor. Em c

será descontada a taxa de 10% de comodidade cobrada pelos serviços de inscrição online. 

24) Retirada de Kits 26/01/2018 - das 10:30h às 18:00h em local a ser informado dentro do shopping 

25) O kit contém Camisa, squeeze e brindes. Todas as crianças recebem medalhas de participação no 

26) Descontos para grupos a partir de 10 crianças + cortesias!  

e podem sofrer alterações de acordo com a demanda do evento.

 

Gerais . 

sem acompanhantes no trajeto. Os 

serão encaminhados para a linha de chegada para o reencontro com as crianças. 

16) Os participantes devem estar em seus locais de partidas pelo menos 15´minutos antes de sua 

18) A segurança da prova será garantida pelos orgãos competentes e haverá fiscais e staffs para auxiliar 

medalhas personalizadas e kit 

20) A corrida poderá ser cancelada caso ocorra condições de catástrofe que coloquem em risco a 

organização do 

evento e a nenhum de seus contratados a supervisão individual ou coletiva dos participantes inscritos 

comissão organizadora, de forma 

EXTRAS: 23) Reembolso: O participante tem o prazo de 7 dias, após a data da compra, para solicitar o 

estorno do valor da inscrição, de acordo com o código de defesa do consumidor. Em caso de devolução 

será descontada a taxa de 10% de comodidade cobrada pelos serviços de inscrição online.  

das 10:30h às 18:00h em local a ser informado dentro do shopping 

s. Todas as crianças recebem medalhas de participação no 

e podem sofrer alterações de acordo com a demanda do evento. 


