
 

 

 

REGULAMENTO 
 

1. Do evento: 
 

A Senninha Racing Day é um evento lúdico-esportivo que contempla uma mini corrida com distância reduzida e 
um circuito de estações com brincadeiras e dinâmicas associadas e alusivas aos personagens da turma do 
Senninha. 

Corrida Infantil SENNINHA RACING DAY será realizada no dia 30 de setembro de 2018, no Autódromo de 
Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo - SP, 04801-010 

Sem preceito competitivo e com objetivo exclusivamente sócio-esportivo-educativo a Senninha Racing Day terá 
início às 9h00 com a concentração e formação das baterias por idade e as demais baterias se sucederão de acordo 
com o cronograma do evento. 
 

2. Da faixa etária: 
 

Poderão participar da Senninha Racing Day, toda criança com idade entre 3 (três) anos e 10 (dez) anos, completos 
até 31 de dezembro de 2018. Participarão exclusivamente as crianças que realizarem suas inscrições sob este 
regulamento, através de um responsável legal, seguindo os mecanismos para inscrição no site e/ou posto físico 
oficial divulgado pelo evento. A inscrição neste evento inclui a participação na corridinha, usufruto das 
atividades, arena e estruturas montadas para criança e seus responsáveis. 
 

3. Da ordem: 
 

A Senninha Racing Day respeitará o cronograma e será disputada com as seguintes distâncias, horários, 
categorias e ordem: 
 

Distância Horário Categoria Ordem 

30 metros 9h00 as 09h45 3 e 4 anos de acordo com sistema de inscrição* 

50 metros 09h45 as 10h30 5 e 6 anos de acordo com sistema de inscrição* 

100 metros 10h30 as 11h15 7 a 10 anos de acordo com sistema de inscrição* 

 

Dentro de sua janela de horário, os participantes ainda serão separados por idade e altura, de forma a 
competirem com crianças de mesma faixa etária independente do sexo. 
 
* o sistema de inscrição gera automaticamente e organiza as baterias de acordo com a ordem de chegada das 
inscrições no site e/ou posto de inscrição físico (este último, se houver). O sistema também une e coloca em 
baterias semelhantes, crianças com a mesma faixa-etária. Cada “janela” está dividida em ciclos de 45’ minutos e 
cada um destes ciclos comportam várias baterias para cada categoria. 

 

Alterações de horários: Os horários das largadas de cada bateria poderão sofrer pequenas alterações, 
antecipação ou atraso sem, no entanto, exceder 15 minutos. Essas alterações podem decorrer em virtude da 
quantidade de inscritos de cada categoria e perfil do público. Serão disputadas diversas baterias, para as idades 
que compõe a mesma categoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Das inscrições 
 

As inscrições estão limitadas a 500 (quinhentos) participantes para este evento e concede à criança o direito de 
participar em todas as atividades e brincadeiras que compõe a arena da Senninha Racing Day, além da mini 
corridinha. 
 

4.1. As inscrições on-line: serão abertas a partir de 02.08.2018 e irão até 24.09.2018 ou término das 
mesmas e terão o valor de: 

 

* Público Geral  R$50,00  
 
* + taxa de serviço do site de inscrição 

 

 

As inscrições on-line poderão ser realizadas, nos seguintes endereços: 

Site: www.ticketagora.com.br 
 
Site: www.ayrtonsennaracingday.com.br 

Site: www.senninha.com.br 

 

As inscrições da Senninha Racing Day poderão ser encerradas a qualquer tempo, antes do prazo previsto, sem 
aviso prévio, caso o limite de 500 participantes seja alcançado. A Organização também poderá aumentar ou 
diminuir o limite de inscrições, em função de necessidades diversas, disponibilidade técnica e/ou questões 
estruturais. 
 

5. Considerações: 
 

a) A informação dos dados do participante deverá ser fornecida pelo responsável, que confirma e se refere às 
perfeitas condições de saúde da criança e à inexistência de qualquer impedimento para que a criança participe 
do evento Senninha Racing Day. 

b) A informação incorreta dos dados do participante acarretará em sua desclassificação. No ato da retirada do 
kit o responsável pela inscrição deverá preencher OBRIGATÓRIAMENTE o TERMO DE RESPONSABILIDADE.  

c) O participante receberá um número de peito que é pessoal e intransferível. 

d) Caso o participante desista da prova, o valor da inscrição não será restituído. 

e) É do responsável eventual despesa de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da participação da criança antes, durante e depois do EVENTO; 

 
O responsável conhece e entende os riscos envolvidos bem como suas consequências pela participação da 
criança no evento Senninha Racing Day e isenta seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E 
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura a criança 
venha a sofrer, advindos da participação no evento. 
 
6. Do kit de participação e sua retirada 
 

Para a retirada do KIT, é obrigatória a apresentação do documento com foto do responsável pela criança 
participante e o comprovante de pagamento da inscrição devidamente quitado. 
 

6.1. O Kit de participação da Senninha Racing Day é composto por: 
 

a. 1 camiseta para a criança; 

b. 1 número de peito de identificação para a criança; 

c. 1 sacolinha; 

d. 1 medalha para quem completar o circuito; 
  
 

http://www.ticketagora.com.br/
http://www.ayrtonsennaracingday.com.br/
http://www.senninha.com.br/


 

6.2. Retirada de kit de participação: 
 
A retirada de kit: 27, 28 e 29 de outubro de 2018.  

Local da retirada do kit: a definir 
 
Não serão entregues kits de participação no dia ou após o evento. 
 

7. Da Premiação: 
 

Todas as crianças inscritas na Senninha Racing Day, que concluírem seu mini percurso, receberão medalhas de 
participação sem distinção de colocação. Não haverá premiação diferenciada para nenhum participante 
indistintamente de sua ordem de chegada. 
 
A parte da mini corridinha no evento Senninha Racing Day não possuirá cronometragem, conferindo-lhe o 
aspecto lúdico, social e educativo. 
 
8. Do acesso 
 

8.1. A arena 
 
A arena é uma área composta pela pista de corrida tematizada (cenográfica) para a realização da mini corridinha, 
estações com objetos e acessórios que compõe as brincadeiras e intervenções do evento e possui acesso restrito 
somente às atividades para as crianças. Devidamente isolada e identificada, a segurança do evento reserva a 
entrada e usufruto das atividades e corrida, exclusivamente às crianças e acompanhantes devidamente 
identificados com a pulseira de acesso. 

 

8.2. No Local 
 
O Autódromo de Interlagos, local da realização do evento, estará à disposição dos participantes e 
acompanhantes devidamente identificados pela pulseira de acesso para a participação da corrida, a arena será 
aberta ao público do evento. 
 
Os acessos às estações e pista de corrida serão sinalizados, sendo proibido sobrepor e ultrapassar as grades, fitas 
de isolamento que delimitam estas áreas sob qualquer pretexto. 
 
9. Regras gerais do evento 
 

Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio médico para prestar o 1º 
atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de 
emergência como de qualquer outra necessidade será efetuado na Rede Pública sob responsabilidade desta. A 
ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que eventualmente o participante, criança 
e também seus responsáveis ou acompanhantes venha a ter durante ou após o evento. 
 
O responsável pela criança participante poderá decidir por outro sistema de atendimento médico 
(remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de 
qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências dessa decisão. 
 
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 participantes 
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 no evento. 
 

A ORGANIZAÇÃO do Evento, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES e REALIZADORES, não se 
responsabiliza por prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito no Evento, seu responsável ou 
acompanhantes, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade do autor. 
 
O número de peito é reconhecido pelo evento como identificação e deverá ser de uso obrigatório, devendo ser 
fixado na parte da frente da camiseta utilizada pela criança participante. É de uso pessoal e intransferível. 
 



 

Os responsáveis pela criança participante declaram ainda, que se comprometem a instruir a criança a seguir 
atentamente as orientações da Organizadora do SENNINHA RACING DAY, e, portanto, isentam os Organizadores, 
Patrocinadores e apoiadores de qualquer responsabilidade quando a criança se recusar a seguir as suas 
orientações e, assumindo, ainda, toda e qualquer consequência dos atos da criança durante o percurso, bem 
como durante a realização do EVENTO. 
 
Ao efetuar a inscrição para a Senninha Racing Day, os responsáveis pela criança participante cedem à Prod Sports 
Promoção de Eventos Ltda e ao Instituto Ayrton Senna em caráter definitivo, a título gratuito e por prazo 
indeterminado, todos os direitos de utilização de seu nome, imagem e voz, para usos informativos, promocionais 
ou publicitários relativos ao SENNINHA RACING DAY, em vídeos,  fotografias, mídia impressa, envio de e-mail, 
internet e alternativa, podendo a Prod Sports Promoção de Eventos Ltda e o Instituto Ayrton Senna utilizar o 
material produzido com o nome, imagem e voz da criança, sem limitação de prazo, dentro e fora do território 
nacional, sem geração de ônus para a Prod Sports Promoção de Eventos Ltda ou ao Instituto Ayrton Senna, 
organizadores e patrocinadores. Os responsáveis estão cientes de que, por ser total a cessão de direitos, aqui 
referida, a Prod Sports Promoção de Eventos Ltda e o Instituto Ayrton Senna ficam autorizados a executar 
livremente montagens com as imagens ora cedidas, não havendo limite de reprodução do material, 
responsabilizando-se pela correta utilização das obras ao final da produção. Todos os materiais produzidos com 
a utilização do nome, imagem e voz cedidos serão de propriedade única e exclusiva da Prod Sports Promoção de 
eventos Ltda e do Instituto Ayrton Senna para todos os fins e efeitos legais. 
 
Ao efetuar a inscrição para a Senninha Racing Day, o representante legal, pai ou responsável pela criança inscrita, 
o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro 
participante, bem como reembolso do valor da inscrição. 
 
Ao efetuar a inscrição para a Senninha Racing Day, o representante legal, pai ou responsável da criança inscrita, 
disponibiliza seus dados e 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. 
 
Ao inscrever a criança na Senninha Racing Day, o responsável pela criança assume automaticamente o 
conhecimento de todos os termos deste Regulamento, aceitando-o integralmente e, isentando assim quem quer 
que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer com a criança por consequência 
de sua participação neste EVENTO. 

 

As dúvidas e/ou omissões deste regulamento ou no decorrer da prova serão dirimidas pela Comissão 
Organizadora da Senninha Racing Day de forma soberana, não cabendo qualquer tipo de recurso. 
 
A Senninha Racing Day poderá ser cancelada por qualquer questão que ponha em risco a segurança, bem como 
atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior, alheios à vontade da Organização, sem ônus para os 
organizadores, patrocinadores e apoiadores do evento. 
 
Ao efetuar a inscrição para a Senninha Racing Day, os responsáveis pela criança participante declaram que estão 
de acordo com todos os termos do presente REGULAMENTO. 


