
REGULAMENTO OFICIAL CORRIDINHA KIDS 

 

DA PROVA 

 

1. A Corridinha Kids será realizada no dia 11 de novembro de 2017. 

 

2. A largada da Corridinha Kids será às 18h em local e horário a serem oportuna e amplamente 

divulgados aos participantes, podendo ser cancelada ou adiada por questões climáticas ou catástrofe 

que coloque em risco a integridade física dos participantes e/ou espectadores. 

 

3. A prova será disputada nas distâncias de: 

 

Baby - 1 a 2 anos - 10mts 

Chupetinha - 3 a 4 anos - 20mts 

Pequeninos - 5 a 6 anos - 30mts 

Pequenos - 7 a 8 anos - 100mts 

Grandinhos - 9 a 10 anos - 200mts 

Grandes - 11 a 12 anos - 300mts 

 

O responsável legal pelo atleta deverá escolher apenas a modalidade na qual este se enquadre na data 

de realização do Evento. Poderão participar da corridinha crianças do gênero feminino e masculino, 

regularmente inscritos de acordo com este Regulamento. 

 

4. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o responsável legal aceita todos os termos do 

mesmo e assume total responsabilidade pela participação da criança no evento. 

 

5. A idade mínima exigida para a participação no evento é de 1 (um) ano completo na data de 

cadastro/inscrição do atleta. 

 

5.1. No ato da inscrição para o Evento, ao concordar com o regulamento assinalando a opção 

apresentada no sistema on-line, o responsável pelo participante aceita todos os termos do regulamento 

e assume total responsabilidade pelos dados fornecidos e pela participação no evento. 

 

5.2 A inscrição na Corridinha Kids é pessoal e intransferível, não podendo qualquer criança ser 

substituída por outra, em qualquer situação. 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 Organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e 

órgãos públicos envolvidos na prova. 

 



6. As inscrições são limitadas e deverão ser feitas pelo site www.noblu.com.br, no período de 

25/09/2017 a 06/11/2017, sendo limitadas as vagas ao atingimento do número máximo de 

participantes. 

 

7. O valor da inscrição será de: 

Lote Único: R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) 

a) será acrescida ao valor da inscrição a taxa de conveniência cobrada pelo Ticket Agora. 

b) o pagamento através de boleto bancário deverá ser efetivado até dia 01/11/2017 e o 

pagamento através de cartão de crédito até o dia 06/11/2017, impreterivelmente. 

c) não serão aceitas inscrições cujos pagamentos ocorram após as datas acima. 

 

8. As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem aviso prévio, caso o limite de 

atletas seja alcançado e poderão, ainda, ser prorrogadas, a critério da organização. 

 

9. O dinheiro da inscrição não será devolvido caso o participante desista da prova, não providencie a 

retirada do kit atleta ou, porventura, não possa participar da prova. 

 

10. Os responsáveis legais pelos participantes são responsáveis pela veracidade das informações 

fornecidas no ato da inscrição e declaram estar cientes de que os dados fornecidos serão utilizados para 

formalização do seguro contra acidentes pessoais. Os organizadores, realizadores, patrocinadores e 

apoiadores não se responsabilizam por eventual negativa da seguradora no pagamento do seguro em 

caso de fornecimento de dados incorretos/inválidos. Caso haja fraude comprovada, o atleta será 

desclassificado da prova sem direito a recurso e seu representante legal responderá por crime de 

falsidade ideológica e/ou documental.  

 

DA ENTREGA DE KITS 

 

11. A entrega dos kits da corridinha ocorrerá entre os dias 08, 09, 10 e 11 de novembro de 2017, em 

local e horário a serem oportunamente divulgados no site www.noblu.com.br:  

a) No dia 11 a entrega dos kits acontecerá até às 12hrs. 

b) Atenção: o atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização, 

ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit. Nesta hipótese, a atleta não 

terá direito à restituição do valor pago no ato da inscrição; 

c) não serão entregues kits de corrida fora dos dias e horários estipulados e, tampouco, na data 

do evento. 

 

12. No momento da retirada do kit, o responsável legal deverá conferir os dados do participante e o 

número de identificação. 

 



13. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 

 

14. Poderá a Organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas durante a realização da 

inscrição, entretanto este ato será de acordo com a disponibilidade de estoque. As peças de vestuário 

são oferecidas pela Organização como forma de cortesia, com cotas limitadas de quantidade, portanto 

não serão feitas trocas de tamanho no ato da retirada do kit. Os tamanhos estão especificados no site 

de inscrições. 

 

a) O Kit da Corridinha é composto por 1 (uma) camiseta, 1 (uma) lancheira Neoprene, 1 (um) 

mini squeeze e 2 (duas) pulseiras de identificação. Cada participante receberá 01 (um) kit 

completo. 

 

15. Os responsáveis legais deverão utilizar uma das pulseiras de identificação recebidas no Kit da 

Corridinha. A qual deverá ser apresentada à organização para o ato de retirada da criança da área de 

segurança após o término da corrida. 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

16. Os atletas deverão estar no local de largada com, pelo menos, meia hora de antecedência, quando 

serão dadas as instruções finais. 

 

17. É obrigatório o uso da camiseta com número de peito. Qualquer alteração ou rasura do número 

implicará na desclassificação do atleta. 

 

18. Haverá serviço de assistência médica na arena de prova (largada/chegada) para qualquer tipo de 

emergência envolvendo os inscritos na prova. 

 

19. A segurança será garantida pelos órgãos competentes e haverá fiscais para orientação dos 

participantes. 

 

20. Serão colocados à disposição dos participantes banheiros químicos e guarda-volumes apenas na 

região da largada/chegada da prova. 

a) A organização não se responsabiliza por qualquer objeto que não tenha sido deixado no 

guarda-volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura as crianças 

venham a sofrer durante a participação na prova. 

 

DA PREMIAÇÃO 

 



21. Para efeito de premiação, todas as crianças que cruzarem a linha de chegada de forma legal 

receberão medalhas de participação. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22. Ao efetuar a inscrição para Corridinha Kids, o responsável pela criança: 

a) declara que a criança goza de plena saúde e integridade física e mental para participar da 

prova, responsabilizando-se por ocasionais danos à sua saúde, condicionada a participação à 

apresentação de autorização médica específica. 

b) aceita todos os termos deste regulamento. 

c) autoriza a utilização da imagem da criança, pela organização, seus realizadores, 

patrocinadores e apoiadores, em suas ações de marketing e divulgação de outros eventos. Os 

inscritos e respectivos responsáveis, ao assinarem a ficha de inscrição ou equivalente (ofícios, 

listagens de equipes, internet etc.), concordam em ceder gratuitamente à Organização e aos 

patrocinadores seus nomes, imagem e som de voz, com vistas a fotografias, filmagens ou 

gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação dos resultados do evento, 

eventos correlatos, reforço de mídia publicitária, sem limites de repetição e de tempo. 

d) autoriza a utilização de seus dados cadastrais pela Noblu Sports e seus parceiros, em suas 

Ações de marketing. 

 

23. Os realizadores, patrocinadores, apoiadores, órgãos públicos e a organização da prova não se 

responsabilizam por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que, porventura, os atletas venham a 

sofrer durante a participação na Corridinha Kids. 

 

24. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de forma 

soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas decisões. 

 

25. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização. 

 

DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE MENORES DE 18 ANOS 

 

Eu, _____________________________________, ___________________, ________________, 

(nome completo do responsável legal)        (nacionalidade)       (estado Civil) 

Portador(a) da cédula de identidade nº ___________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº 

___________________, residente e domiciliado(a) na Rua 

________________________________________________, nº _______, compl. 

___________________,bairro _______________________, na cidade de ________________/______, 

declaro ter lido e entendido o Regulamento do Evento Corridinha Kids a ser realizado na cidade de São 

José do Rio Preto, no dia 11 de Novembro de 2017 e, desta forma, autorizo a participação de 



__________________________________________________________ nascida(o) em 

____/____/_____, sob minha responsabilidade, a se inscrever e participar da competição. 

 

Para tanto, declaro que:  

 

·O (a) participante goza de boa saúde, estando em boa forma física e apropriadamente treinado para 

esta prova; 

·O (a) participante participa deste evento por livre e espontânea vontade, estando ciente da existência 

de riscos de acidentes durante a atividade; 

·Assumo por livre e espontânea vontade estes riscos e suas consequências, isentando de quaisquer 

responsabilidades legais os organizadores, patrocinadores e demais envolvidos na realização do evento; 

·Declaro, por fim, que autorizo a utilização do nome e imagem do participante, gratuitamente, para fins 

de ampla divulgação do evento por qualquer meio utilizado pela mídia em geral. 

 

São José do Rio Preto, _______ de ____________________ de 2017. 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO ATO DA RETIRADA DO KIT ATLETA, ACOMPANHADO DE CÓPIA 

SIMPLES DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (RG, CARTEIRA DE MOTORISTA) E DO 

MENOR (RG OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO) QUE IRÁ COMPETIR. 

 

A APRESENTAÇÃO DESTE É INDISPENSÁVEL PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. 

 


