
 
 
 

 

 

DATA: 02 de dezembro de 2018  

LOCAL: Praia de São Francisco – Niterói (RJ)  

HORA: 08h00 às 11h30 

IDADE: De 02 a 14 anos  

INSCRIÇÕES: 10/setembro a 25/novembro 

VALOR:  

10/09 a 10/10 - R$ 75,00  

10/10 a 10/11 - R$ 85,00 

10/11 a 25/11 - R$ 95,00 

INFORMAÇÕES:  

beachrunkids@gmail.com 

  (21) 99604.4620 

 

A BEACH RUN KIDS 5 acontecerá no dia 02 de dezembro de 2018, domingo, nas areias da Praia de São 
Francisco, em frente ao Restaurante Seven Grill, em qualquer condição climática. A hora para a primeira 
largada será às 8h00 e as demais na sequência. 

 

A Beach Run  Kids 5 será disputada nas seguintes categorias, distâncias e horários:  

FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO DISTÂNCIA PREVISÃO DE LARGADA COR DA PULSEIRA 

2 a 3 anos Nascidos em 2015 e 2016 25M 8H00 VERMELHA 

4 anos Nascidos em 2014 25M 8H10 VERMELHA 

5 anos Nascidos em 2013  50M 8H20 AZUL 

6 anos Nascidos em 2012  50M 8H30 AZUL 

7 anos Nascidos em 2011  100M 8H40 AMARELA 

8 anos Nascidos em 2010  100M 8H50 AMARELA 

9 anos Nascidos em 2009  200M 9H00 LARANJA 

10 anos Nascidos em 2008  200M 9H10 LARANJA 

11 anos Nascidos em 2007 300M 9H20 LILÁS 

12 anos Nascidos em 2006  300M 9H30 LILÁS 

13 anos Nascidos em 2005  400M 9H40 VERDE 

14 anos Nascidos em 2004 400M 9H50 VERDE 
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OBSERVAÇÃO:  

Os horários de largada poderão sofrer pequenas alterações, de antecipação ou atraso, devido à quantidade 

de inscritos, em cada categoria. A tabela acima é uma previsão dos horários de largada de cada bateria. Se 

necessário, serão disputadas diversas baterias, para cada categoria conforme o ano de nascimento e sexo. 

A informação dos dados do participante deverá ser fornecida pelo responsável. 

O número de peito do participante é pessoal e intransferível. 

Caso o participante desista da prova, o valor da inscrição não será devolvido. 

KIT: 

A entrega do Kit de Corrida acontecerá no dia 01 de dezembro de 2018 (sábado), em local ainda a ser 

confirmado. 

Nas categorias 2 e 3 anos de idade, a criança poderá contar com um acompanhante responsável na corrida, 

caso a criança sinta-se insegura. Nas demais categorias, os participantes deverão correr sozinhos. 

IMPORTANTE: 

1. O Kit de Corrida é composto por: 

✓ 1 camisa 
✓ 1 medalha finisher 
✓ 1 sacochila 
✓ 1 squeeze 
✓ 1 número de peito da criança 
✓ 1 pulseira para criança e brindes 
✓ Lanche com picolés após a corrida 

2. O Kit poderá ser retirado por qualquer pessoa que apresentar o comprovante de inscrição e o respectivo 

recibo de pagamento. 

3. Ficará a critério dos responsáveis a forma pela qual a criança participará da corrida, se descalça ou de tênis.  

4. Os participantes deverão estar preparados e prontos no local de concentração, com antecedência, para 

receber as instruções finais. 

5. Não serão colocados à disposição sanitários durante a corrida. 

PREMIAÇÃO:  

Todas as crianças inscritas na BEACH RUN KIDS 5, que concluírem seu percurso, receberão medalhas de 

participação. 

  



 
 
 

 

RESPONSABILIDADES: 

Ao efetuar a inscrição da criança para a BEACH RUN KIDS 5, nos termos deste Regulamento, os responsáveis 

da criança corredora assumem automaticamente: 

1. Total responsabilidade pelos dados fornecidos no ato da inscrição; 

2. Total responsabilidade no que se refere às perfeitas condições de saúde da criança e à inexistência de 

qualquer impedimento para que a criança participe da CORRIDA; 

3. Todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação da criança na CORRIDA, isentando 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 nesta 

CORRIDA. 

4. Ao efetuar a inscrição para a BEACH RUN KIDS 5, os responsáveis da criança corredora cedem ao Circuito 

Kids Eventos Eireli, 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 à 

CORRIDA, em vídeos, fotografias, mídia impressa, envio de e-mail, internet e alternativa, podendo a Circuito 

Kids Eventos Eireli 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 o Circuito Kids Eventos Eireli, 

organizadores e patrocinadores. Os responsáveis estão cientes de que, por ser total a cessão de direitos, aqui 

referida, o Circuito Kids Eventos Eireli fica autorizado 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 do Circuito Kids Eventos Eireli para todos os fins e efeitos legais. 

5. Ao efetuar a inscrição para a BEACH RUN KIDS 5, o representante legal, pai ou responsável da 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. 

6. Ao efetuar a inscrição para a BEACH RUN KIDS 5, 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. 

7. Ao inscrever a criança na BEACH RUN KIDS 5, 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 nesta CORRIDA. 

 

Atenciosamente, 

CIRCUITO KIDS EVENTOS EIRELI 


