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3ª CORRIDA DA ADVOCACIA KIDS- CUIABÁ/MT 

REGULAMENTO GERAL 2018 – PROVA KIDS 
 

 
 A 3ª Corrida da Advocacia Kids Cuiabá/MT, na modalidade KIDS, será realizada no dia 25 de agosto de 
2018 - sábado, na Associação dos Advogados de Mato Grosso -Rua Dr Santos Scaraveli , s/n – Bairro 
Despraiado – Cuiabá /MT ( Ponto de referência – no final da rua da Guaná Construtora), em quaisquer que 
sejam as condições climáticas do dia, desde que não ofereçam riscos aos participantes e espectadores. 

  
A prova na modalidade KIDS 2018 será realizada no dia 25 de Agosto de 2018 – sábado, às 16 
horas. As crianças deverão estar no local de largada, acompanhadas dos respectivos responsáveis, 
com meia hora de antecedência, devidamente equipadas e aptas a participar desta corrida. 
  

1. REGRAS GERAIS DO EVENTO:  
 
1.1. Regulamento – Todos os competidores e seus respectivos responsáveis são obrigados a ter 
conhecimento deste regulamento.  
 
1.2. Hidratação – É de responsabilidade dos responsáveis pelas crianças participantes mantê-las 
adequadamente hidratadas. A organização irá disponibilizar hidratação durante toda a prova aos 
atletas.  
 
1.3. Percurso – As crianças devem permanecer no percurso designado e sinalizado pela 
organização. O uso de atalhos é proibido. Pais podem acompanhar os filhos apenas na faixa etária 
de 2 a 4 anos.  
 
1.4. Conduta – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão verbal ou 
de qualquer espécie são casos de advertência/banimento do atleta kids em questão. Esta regra 
vale em todas as modalidades, seja com outros atletas, staff, equipe médica ou membros da 
organização.  
 
1.5. Premiação – As crianças devem retirar as medalhas oferecidas pela organização na chegada 
da prova. Não haverá premiação em dinheiro ou troféu.  
 
1.6. Kit Atleta – O local, a data e o horário da entrega dos Kits será informado no site da CAAMT 30 

dias antes da realização da corrida. 

 
A retirada do kit deverá será realizada pelo responsável, mediante apresentação do comprovante 
de pagamento de inscrição e de um documento original com foto e entrega do TERMO DE 
RESPONSABILIDADE POR MENOR – ANEXO 2 
 

a) A retirada do kit por terceiros só poderá ser efetivada mediante apresentação do 
comprovante de pagamento de inscrição e preenchimento do modelo de “AUTORIZAÇÃO 
DE RETIRADA DE KIT POR TERCEIRO” - ANEXO 1 a este regulamento, assinado pelo 
responsável da inscrição, anexando uma cópia do seu documento de identificação com foto. 

b) No momento da retirada do kit, o responsável deverá conferir a entrega do KIT BÁSICO, 
bem como seus dados e o número de peito. 
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3ª CORRIDA DA ADVOCACIA KIDS- CUIABÁ/MT 

REGULAMENTO GERAL 2018 – PROVA KIDS 
 

1.6.1. O kit que não for retirado até a data limite estabelecida neste regulamento poderá ser 
retirado na sede da CAA/MT, no dia 25/08/2018, no horário comercial. 
Após o prazo estabelecido, os kits serão doados a alguma instituição de caridade 
definida pela organização do evento. 

 
1.7. Cadastro e dados – O participante autoriza a utilização dos seus dados cadastrais pela 
organização em suas próximas ações de marketing. Também concede à mesma os direitos de 
utilização de sua imagem e voz para fins de divulgação e publicidade dos eventos.  
 
1.8. Mudança de categoria – Fica vedada aos atletas a mudança de categoria após a inscrição. 
Considera-se a idade mínima em 25/08/2018.  
 
1.9. Material – Todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de propriedade do atleta. A 
organização não fornecerá equipamentos, salvo os entregues no kit atleta. A organização da prova 
não se responsabiliza por qualquer extravio de material pessoal ou prejuízo que porventura os 
atletas venham sofrer durante a participação no evento.  
 
1.10. Numeração – O número do atleta é pessoal e intransferível e deve ser usado à frente do 
corpo, preferencialmente, na altura do peito. Para a competição infantil, o uso é simbólico e não 
interfere na prova.  
 
1.11. Riscos – O responsável assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas 
consequências decorrentes da participação da criança na prova; sejam eles danos morais, físicos, 
materiais ou de qualquer natureza. Fica a organização, bem como quaisquer dos 
patrocinadores/apoiadores, isentos de responsabilidade.  
 
1.12 Decisões Soberanas – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 
comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões.  
 
1.13. Alteração Regulamento - A organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a 
qualquer momento sem aviso prévio.  
 
1.14. Termo de Responsabilidade - É OBRIGATÓRIA a apresentação do termo de responsabilidade 
comprovando que a criança está apta a competir. Também é obrigatória a apresentação da 
certidão de nascimento da criança, na retirada do kit.  
 

2. PREMIAÇÃO  
 
A competição é simbólica. Todas as crianças que participarem da prova ganharão medalha. Ao fim 
da prova em todas as faixas etárias, todas as crianças sobem ao pódio para foto oficial.  
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3. FAIXAS ETÁRIAS  
 

Faixa Etária Distância 

2 a 4 anos 40 metros 

5 e 6 anos 100 metros 

7 e 8 anos 150 metros 

9 e 10 anos 200 metros 

11 e 12 anos 300 metros 

 

4 -  INSCRIÇÕES  

4.1.  As inscrições para a 3ª Corrida da Advocacia Kids Cuiabá/MT, na modalidade KIDS, serão 
limitadas a 200 participantes divididos por idade, e poderão ser realizadas via site a partir do dia 
27 de julho de 2018 com encerramento no dia 18 de agosto de 2018 ou até quando completar o 
limite de vagas. 

4.2.  A inscrição será feita online no site www.caamt.com.br . 

4.3 O valor da inscrição para a corrida será de R$ 40,00 (quarenta reais) + Taxa de serviços.   

4.4.  O atleta deverá preencher a ficha de inscrição em todos os campos solicitados, sem 
abreviaturas. 

4.5.  Ao preencher a ficha de inscrição, o responsável legal declara que o atleta:  

     A) Disputará a 3ª Corrida da Advocacia Kids Cuiabá/MT por livre e espontânea vontade, isentando 
de quaisquer responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em 
nome dele - atleta - e de seus herdeiros.  

     B). Está ciente de que deve consultar um médico e que o menor está apto a participar da prova 
kids, na respectiva faixa etária.  

     C). Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação 
neste evento para finalidades legítimas de divulgação do evento através de veículos impressos, 
televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.  

     D). Para a sua participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente, devendo 
portar o número de peito.  

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

3ª Corrida da Advocacia Kids Cuiabá/MT 

 

http://www.caamt.com.br/
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ANEXO 1 
 
 
 

“AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE KIT POR TERCEIRO” 

 
A presente autorização deve ser entregue no ato da retirada do kit juntamente com o 
comprovante de inscrição, conforme o Regulamento da 3ª CORRIDA DA ADVOCACIA KIDS CUIABÁ–
MT. Todos os responsáveis pelos participantes que assinam esta autorização concordam com o 
regulamento da prova e se responsabilizam pelo material retirado junto à organização. 
 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________________, portador do CPF 

nº_______________________________, responsável legal pelo atleta kids. Autorizo o (a) Sr.(a) 

___________________________________________________, portador do RG nº 

_______________________ e do CPF nº ______________________ a retirar o kit atleta kids da 

3ª CORRIDA DA ADVOCACIA KIDS - CUIABÁ– MT. 

 

 

 

________________________, ____ de ________________ de 2018. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável legal 
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ANEXO 2 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE POR MENOR 
 

Pelo presente instrumento particular de TERMO DE RESPONSABILIDADE, 
na melhor forma de direito, e de livre e espontânea vontade: 
 
Eu, _________________________________________________________ . 
 
CPF Nº ___________________.  RG nº _____________________________ 
 
Responsável pelo atleta kids:  
 _______________________________________. Nascido em ___/__/ ___.  
 
 

Declaro que estou ciente dos riscos de acidente (tombos, trombadas, 
choques com outros atletas, lesões musculares e etc.).  
 
Declaro ainda que o Atleta Kids acima passou por exames médicos de 
rotina nos últimos 03 (três) meses e está apto a atividades esportivas 
proposta neste documento. 
 
______________, ____ de ________________ de 2018. 
 
 

 
______________________________________ 

Assinatura do Responsável 
 
 
 

 


