
REGULAMENTO   
 
1 - SOBRE O EVENTO 
DATA: DOMINGO, 02 DE DEZEMBRO DE 2018 DAS 8H AS 14H 
LOCAL: MINEIRÃO 
HORÁRIO DE CHEGADA: 01H30M ANTES DO HORÁRIO MARCADO PARA O INICIO DO JOGO.  
RETIRADA DOS KITS: 02 DE DEZEMBRO DE 2018 NO ESTADIO DO MINEIRÃO, 1H30 ANTES DO 
HORARIO INICIAL DO JOGO; 
 
Poderão participar do evento crianças entre 4 e 12 anos, dos sexos feminino e masculino, 
regularmente inscritos de acordo com o Regulamento do Evento. 
  
2 - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS o evento será realizado em qualquer condição climática. 
  
3 – O gramado oficial do Mineirão será dividido em até 6 campos de jogo, tendo cada jogo 
duração máxima de 25 minutos sem intervalos. Cada equipe será formada por 10 a 12 atletas, 
não contando o goleiro. Os atletas serão divididos por faixa etária. O horário do jogo será 
divulgado via email, sms ou whassap para o contato do responsável pela inscrição. A cada 30 
minutos novas partidas serão iniciadas, sendo o primeiro horário as 8h e o ultimo as 13h30m; 



4 - CATEGORIAS  
4.1 – MISTO – MASCULINO E FEMININO 4 ANOS; 
4.2 – MISTO – MASCULINO E FEMININO 5 ANOS;   
4.3 – MASCULINO – 6 ANOS; 
4.4 – MASCULINO – 7 ANOS; 
4.5 – MASCULINO – 8 ANOS; 
4.6 – MASCULINO – 9 ANOS; 
4.7 – MASCULINO – 10 ANOS; 
4.8 – MASCULINO – 11 ANOS; 
4.9 – MASCULINO – 12 ANOS; 
5.0 – FEMININO – 6 ANOS; 
5.1 – FEMININO – 7 ANOS; 
5.2 – FEMININO – 8 ANOS; 
5.3 – FEMININO – 9 ANOS; 
5.4 – FEMININO – 10 ANOS; 
5.5 – FEMININO – 11 ANOS; 
5.6 – FEMININO – 12 ANOS; 
 
6. As crianças só poderão participar do evento com autorização por escrito com firma 
reconhecida do pai, da mãe ou de responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada 
de cópia de um documento de identidade que será retido pela organização no momento da 
retirada do kit.  
7. INSCRIÇÃO INTRANSFERÍVEL A inscrição no STADIUM EXPERIENCE é individual e 
intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. 
O participante que ceder sua inscrição para outra pessoa será responsável por qualquer 
acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando qualquer responsabilidade da 
organização da corrida, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na 
corrida.  
8. CANAL DE VENDAS E PREÇO As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do 
site www.ucip.esp.br e poderão sofrer reajustes durante o período de inscrições de acordo 
com critérios definidos pela organização.  
9. DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO De acordo com o código de defesa do 
consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias corridos após a data da compra para solicitar 
o cancelamento e estorno do valor da inscrição. O valor da inscrição não será devolvido depois 
dessa data. A solicitação deve ser feita SOMENTE por e-mail da Organização: 
sac@stadiumexperience.com.br 
10. ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES As inscrições serão encerradas as 12h do dia 28 de 
novembro de 2018, podendo o prazo ser prorrogado devido à disponibilidade. Caso seja 
atingido o limite máximo de inscritos (900) em determinado evento, as inscrições são 
encerradas imediatamente.  
11. SOBRE ALTERAÇÕES GERAIS EM INSCRIÇÕES A organização poderá, a qualquer momento, 
suspender ou prorrogar prazos, elevar os valores e aumentar ou limitar o número de 
inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem 
aviso prévio;  
12. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES Os participantes são responsáveis pela veracidade das 
informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta não 
poderá participar do evento.  
13. ENTREGA DE KIT  
13.1. RETIRADA DE KIT O kit somente poderá ser retirado pelo responsável do atleta inscrito 
mediante a apresentação de um documento de identificação com foto. A retirada de kit não 
poderá ser efetivada por terceiros. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário 
estipulados pela organização ficará impedido de participar do evento e perderá o direito ao kit. 



As datas e horários para retirada serão amplamente divulgados em canais de comunicação do 
evento; 
13.2. NÃO RETIRADA DO KIT Não serão entregues kits após o período da retirada de kits, 
determinado previamente pela organização. Os kits não retirados não serão enviados aos 
corredores, sob nenhum motivo ou circunstância.  



13.3. SOBRE OS KITS O kit do evento é compostos por um calção de futebol e uma camiseta: A 
medalha será entregue apenas para os atletas que completaram a partida 



  
13.4. CONFERÊNCIA DO KIT É obrigatória a conferência de todos os itens que compõe o kit, 
bem como o tamanho da camiseta, no momento da retirada. Em caso de item faltante, deverá 
ser informado de imediato a funcionário da organização presente no local da retirada dos kits. 
O item faltante será entregue de imediato. Não serão aceitas reclamações ou alegações de 
itens faltantes após o momento da retirada do kit.  
 
PARTICIPAÇÃO  
14. HORÁRIO Os atletas deverão chegar ao local do evento com no mínimo uma hora e trinta 
minutos antecedência do horário oficial de início do seu jogo, momento quando serão dadas 
as instruções finais aos inscritos.  
15. A PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL A participação do atleta no evento é estritamente individual 
sendo proibido o auxílio de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem 
prévia autorização por escrito da organização da corrida.  
 
INFORMAÇÕES GERAIS  
16. Ao participar do evento STADIUM EXPERIENCE, o responsável legal pela criança assume a 
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento do Evento, 
participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedora do estado de saúde e 
assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer 
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação no evento, antes, durante e 
depois da mesma.  
17. Todas as crianças participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para a 
participação no evento, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos, 
durante ou após o evento.  



18. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança. 
19. A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. No entanto, haverá 
para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para remoção. O 
atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será 
efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta.  
20. O responsável legal pela criança poderá se decidir por outro sistema de atendimento 
eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção / transferência até 
seu atendimento médico.  
21. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e etc. deixado no 
vestiário do estádio e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os 
atletas venham a sofrer durante a participação no evento.  
22. Não haverá reembolso por parte da organização, bem como seus patrocinadores e 
apoiadores, 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/participantes venham a sofrer durante a 
participação neste evento.  
23. A organização d reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente 
convidadas.  
24. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem 
todos os direitos de utilização de sua imagem para o STADIUM EXPERIENCE, seus 
patrocinadores, apoiadores e a organização da corrida.  
25. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 
internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação. Para usos informativos,  



promocionais ou publicitários relativos ao evento, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais 
direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e 
fotografias relativos ao evento têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de 
divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita 
a aprovação dos organizadores da corrida por escrito.  
SOBRE OS TERMOS DESTE REGULAMENTO  
26. As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via sac@stadiumexperience, para que sejam 
registradas e respondidas.  
27. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 
alterar este regulamento, total ou parcialmente.  
28. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  
29. Ao se inscrever no evento, o responsável legal pela criança assume automaticamente o 

conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens 

supracitados e acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a 

nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos 

organizadores do evento. 

 


