
REGULAMENTO 1ª CORRIDA VILA KIDS 2018 

01. A 1ª CORRIDA VILA KIDS será realizada no domingo, dia 11 de novembro de 2018, no CATS 

(Colégio Adventista Taboão da Serra), tendo sua arena montada na quadra interna do colégio. 

O percurso será na Av. José André de Morães, 1200 - Jardim Monte Alegre, Taboão da Serra – 

SP (em frente ao colégio) 

02. O local do evento estará aberto a partir das 7h00. A chamada para a primeira bateria de 

largada será às 08h00  

03. A 1ª CORRIDA VILA KIDS será disputada nas seguintes categorias: 

FAIXA ETÁRIA NASC DISTÂNCIA 

1 ANO 2017 50M 

2 ANOS 2016 50M 

3 ANOS 2015 50M 

4 ANOS 2014 50M 

5 ANOS 2013 50M 

6 ANOS 2012 50M 

7 ANOS 2011 50M 

8 ANOS 2010 100M 

9 ANOS 2009 100M 

10 ANOS 2008 150M 

11 ANOS 2007 150M 

12 ANOS 2006 200M 

13 ANOS 2005 200M 

14 ANOS 2004 250M 

15 ANOS 2003 250M 

 

04. As inscrições são limitadas a 1.000 (hum mil) participantes, devendo ser efetuadas no site 

www.corridavilakids.com.br até o dia 08 de novembro de 2018. As inscrições poderão ser 

encerradas antes do prazo previsto, sem aviso prévio, caso o limite de 1.000 participantes seja 

alcançado. A inscrição tem o valor promocional de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) para o 

primeiro lote, abaixo data e valores de acordo com os lotes: 

1º lote de 11/09/18 a 30/09/2018 R$ 69,00 

2º lote de 01/10/2018 a 22/10/2018 R$ 79,00 

3º lote de 23/10/2018 a 08/11/2018 R$ 89,00 

Valor válido por criança com direito a Corrida + Participação na Arena. 

a) A inscrição com informações incorretas acarretará na desclassificação do participante. 

b) A inscrição deverá ser realizada e autorizada pelo responsável da criança. 

c) O número de peito do participante é pessoal e intransferível. 



05. Caso a criança desista da prova, ou por qualquer motivo esteja impossibilitada de 

participar no dia da prova, não haverá restituição do valor da inscrição. 

06. A entrega dos kits da corrida será realizada em local e data a ser definido pela organização. 

a) O(a) participante 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. Não serão entregues kits de 

corrida após o evento. 

b) Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 

c) O kit da corrida é composto pelo número de peito, 01 (uma) pulseira de identificação, 

camiseta do atleta e gym sack, que poderá ser retirado por qualquer pessoa que apresentar o 

protocolo/recibo de inscrição. 

d) O tamanho das camisetas está sujeito a alteração, de acordo com a disponibilidade. 

Parágrafo único: A criança não poderá alegar impossibilidade de correr no evento, caso não 

tenha camiseta em tamanho que lhe sirva. A criança está autorizada a correr sem a camiseta 

oficial do evento, utilizando sua própria camiseta. 

e) Os acompanhantes dos atletas das categorias 5 anos até 15 anos subseqüentes não poderão 

de forma alguma acompanhar os atletas na pista de corrida, tendo acesso somente ao local 

previamente estabelecido, próximo à linha de chegada. Será permitida a presença de 01(um) 

Acompanhante (adulto) nas categorias de 1 ano até 4 anos. 

f) Somente o acompanhante que portar a pulseira de identificação poderá retirar o atleta na 

área de dispersão montada após a chegada; 

g) Todos aqueles que tiverem acesso à pista, criança ou responsável, deverão calçar tênis. Não 

será permitido, em nenhuma hipótese, o acesso de qualquer pessoa com outro tipo de 

calçado. 

07. Os atletas deverão estar preparados e prontos no local de sua largada com, pelo menos, 

meia hora de antecedência, quando serão dadas as instruções finais. 

08. Haverá serviço médico para qualquer tipo de emergência. A segurança da prova será 

garantida pelos órgãos competentes e haverá fiscais para orientação aos participantes. 

09. Premiação: todos os atletas inscritos que terminarem a prova receberão medalha de 

participação. 

10. A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, 

ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade 

técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

11. A supervisão do atleta inscrito cabe exclusivamente ao responsável. Não cabe à 

organização do evento, e a nenhum de seus contratados, a supervisão individual ou coletiva 

dos atletas inscritos, em nenhum momento do evento. 



12. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora, 

de forma soberana, não cabendo recursos à mesma. 

13. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada no 

sistema online, a responsável aceita todos os termos do regulamento e assume total 

responsabilidade por sua participação no evento. 

14. A Organização da CORRIDA, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não 

se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito na CORRIDA ou 

seu acompanhante responsável, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros 

participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor da ofensa. 

a)  Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus 

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou 

acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem 

tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura as crianças/ 

participantes venham a sofrer durante a participação neste evento. 

b) Ao efetuar a inscrição da criança no EVENTO, o Responsável Legal assume automaticamente 

todos os riscos envolvidos e suas conseqüências pela participação da criança no EVENTO, 

isentando a Comissão Organizadora, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura a criança 

vier a sofrer, advindos da participação neste EVENTO. 

c) Em caso de danos físicos, acidentes, ou ameaça de qualquer natureza à saúde da criança 

durante a realização do EVENTO, o Representante Legal autoriza a Comissão Organizadora a 

providenciar os serviços de emergência necessários, cujos eventuais custos serão suportados, 

única e exclusivamente pelo Responsável Legal. 

15. O Representante Legal declara, ainda, que não portará nem utilizará, nas áreas do EVENTO, 

percurso e entrega dos kits de corrida, ou outra área de visibilidade ou de meios de divulgação 

e promoção do EVENTO, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida 

autorização prévia e por escrito da Comissão Organizadora, bem como qualquer material ou 

objeto que ponha em risco a segurança do EVENTO, dos participantes e/ou das pessoas 

presentes, aceitando ser retirado, pela Comissão Organizadora ou autoridades legais, das 

áreas acima descritas, em caso de descumprimento do quanto disposto neste Artigo 15. 

16. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: 

sac@corridavilakids.com.br ou através do site www.corridavilakids.com.br, para que seja 

registrada e respondida a contento. 

17. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 

alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site 

oficial da corrida. 


