
CORRIDA RESERVA DO JEQUITIBÁ 

REGULAMENTO  

 

1. Local:  
     Reserva do Jequitibá – Piracicaba, São Paulo 

 

2. Data: 

     26/05/2018 
 

3. Percursos: 

      

    50 a 400 metros – de acordo com a idade      
      

                           

4. Horários:  

 

Entrega dos kits:  
 

 

Sábado (26/05/2018) - das 9hs as 15hs 

 
 

Local:  Av. Cezira Giovanoni Moretti, 755 – Bairro Reserva Jequitibá (em frente 

a Raízen) – 9hs as 17hs  

 
 

Corrida: 

 

     Concentração: 14:30 hs  
     Largada Corrida : 15:00hs 

 

As largadas serão feitas por baterias de acordo com as faixas etárias 

 

Haverá corrida com desafios e corrida de Revezamento. 
 

Na corrida de revezamento somente um dos responsáveis poderá 

participar. 

  
Será entregue uma pulseira de identificação para permitir a entrada 

dos responsáveis na arena. 

 

Ao participar da Prova, o responsável pelo atleta mirim assume total 
responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita e acata totalmente este 

Regulamento. 

Uma vez inscrito na corrida, a criança tem direito a participar das duas 

modalidades de corrida. 

A prova será realizada por faixas distintas, de acordo com as idades, sexo, 
distâncias e em quantas baterias forem necessárias. O número de baterias e distâncias 

poderá ser alterado a critério da Direção Técnica da prova. 

 

 



      

      

5. Taxas de Inscrição:  

 
Individual: R$ 30,00 

 

As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de maio de 2018, ou até a data que atingir 

o limite de 100 participantes. 
 

 

6. Formas de Inscrição: 

 
      - On-line:  www.reservajequitiba.com.br 

           

7. Documentos: 

 

Será necessário o número do documento do responsável para a realização da inscrição. 
 

8. Normas Gerais 

 

  
8.1  Todos os atletas receberão camiseta e medalha alusiva ao evento. Somente as 

crianças, os pais que participarem do Revezamento, receberão somente o número de 

peito de identificação. 

 
8.2 Não há classificação formal. 

 

8.3   A Corrida acontecerá com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso condições 

de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes e ou 
espectadores 

 

8.4  Os atletas mirins  serão chamadas para a área de concentração a partir das 

14:30. 

           O locutor chamará as diversas idades para a concentração. 
 

8.5  Até os seis anos será permitida a entrada dos pais na área de competição. 

 

8.6  Cada criança deverá ficar atrás da placa com a sua idade. 
 

8.7  O monitor respectivo levará as crianças até o local de largada. 

 

8.8  Os pais terão acesso às crianças, após estas pegarem as suas. 
 

8.9  Teremos a equipe médica para qualquer eventualidade. 

 

8.9  Os pais devem procurar  manter um clima de cordialidade e respeito. 

 As provas devem ser encaradas pelos pais como um evento esportivo,  como parte 
de aprendizado dos filhos. 

 

8.10  As crianças encaram as provas como disputa, o que faz parte de seu 

aprendizado.  
 

9. Arena de brincadeira 

 

 Após a corrida, será liberado a arena de brincadeiras, entrada somente 
permitida para as crianças inscritas no evento. 

 



Termo de responsabilidade individual ou em equipe 

 

 

10. Ao se inscrever no evento, o participante declara que está de acordo com o termo 
de responsabilidade. 

 

Declaro que: 

 
      • Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no 

evento são de minha total responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, 

dirigente ou coordenador de equipe. 

 
      • Li e estou plenamente de acordo com o Regulamento do evento, declinando, 

expressamente, que todas as normas e regras constantes são pautadas pelo equilíbrio 

e bom senso, e não posso, assim, alegar futuramente não concordar com as mesmas. 

 

      • Participo do evento Corrida e Caminhada Reserva do Jequitibá, por livre e 
espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores, 

Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de meus sucessores. 

 

      • Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a         
participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este 

evento, em virtude de qualquer espécie de dano praticado contra quem quer que seja. 

  

      • Assumo indenizar quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou         
materiais por mim causados durante a minha participação neste evento. 

 

      • Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de imagem do atleta 

mirim,  imagem (inclusive direitos de arena), renunciando ao recebimento de 
quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de divulgação, campanhas, 

informações, transmissão de tv, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, 

promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia 

atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e 

outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas pelos organizadores e/ou seus 
parceiros comerciais. 

  

      • Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo         

automaticamente no banco de dados da Gaia Esportes e Saúde, autorizando esta, 
desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de 

correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção ou ação 

promocional e programas de  incentivo bem como comercial, desenvolvida pela mesma 

e ou por seus parceiros. 
  

      • Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação,         

traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou 

provenientes da minha participação neste evento; antes, durante ou depois do mesmo.  

 
      • Representante, técnico, ou coordenador de equipe, estou de acordo com o 

regulamento da prova e com minhas responsabilidades acima especificadas, em 

qualquer tempo e ou local, nada tendo a reclamar, ora ou futuramente, em razão de 

suas normas e regras, estando todas dentro da boa fé e estrito bom senso. Declaro 
que a decisão e escolha de incluir e/ou excluir participantes no referido evento através 

do sistema de treinador é de única e exclusiva responsabilidade do treinador. A 

organização se isenta de qualquer decisão, avaliação pessoal ou direta junto ao 

participante, ficando responsável o treinador pela exatidão das informações, pois, se 
o participante tem ciência de sua participação ou de sua inscrição para o evento, a 

responsabilidade será do mesmo e de seu treinador. 



 

      • Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento,         

incluindo percurso e entrega de kit, ou qualquer área de visibilidade no  evento voltada 

ao público, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material político, promocional 
ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais sem autorização por 

escrito da organização; e também, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em 

risco a segurança do evento, participantes e / ou das pessoas presentes, aceitando ser 

retirado pela organização ou autoridades das áreas acima descritas. 
  

      • Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes 

ou prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno 

conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas 
da organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação nas 

estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no 

andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, 

podendo ser retirado em qualquer tempo. 

  
      • Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da 

retirada de meu kit de participação, que fora devidamente celebrada por mim, ou por 

intermédio de meu treinador, capitão de equipe ou administrador de equipe; declaro 

estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de meus direitos e 
obrigações dentro  do evento, tendo tomado pleno conhecimento das normas e         

regulamentações da prova, outorgando-as, expressamente, plena  validade, uma vez 

que pautadas por bom senso e boa fé. 

  
      • Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo 

pagamento do boleto e que é de responsabilidade do participante inscrito acompanhar 

as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem 

como acessar o site do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento, 
notícias e  informações sobre a disponibilização dos serviços e/ou cortesias para          

sua participação no evento. 

 

      • Caso seja oferecido pela organização o serviço de empréstimo de chip de 

cronometragem, elaboração, fornecimento de resultados e/ou divulgação e publicação 
dos mesmos, o participante fica ciente de que a responsabilidade do correto uso do 

chip e instalação em seu corpo / vestuário é de sua exclusiva responsabilidade, bem 

como a passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se tratam de 

equipamentos          eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo de interferência 
e/ou perda de informações, ficando isenta a organização e Realizadores do 

fornecimento dos mesmos. 

 

 
Organização:  

  

     Gaia Esportes e Saúde Ltda. 

 

Idealizador: 
 

 AGUASSANTA DI 

  

Apoio:  
  

         Prefeitura Municipal de Piracicaba 

 

         Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras 


