4º CORRIDA INFANTIL KIDS 10

Regulamento
De acordo com os seus valores e sua missão de promover e estimular a prática de atividades
esportivas e a valorização do esporte como qualidade de vida, a K10 Marketing Esportivo
promoverá a 4º Corrida Infantil Kids 10, cuja renda será revertida para a Equipe Infantil de
Beisebol , que representa o município de Guarulhos em torneios interclubes, torneios
nacionais e internacionais.
E sempre com espírito de inovação, a K10 convida os pais e mães a participarem do Desafio
dos Pais, como forma de incentivo e exemplo para as crianças que participarão da 4º Corrida
Infantil Kids 10.
Início da Corrida infantil será às 9h, com intervalo de cada faixa etária.
 A 4º Corrida Infantil Kids 10 será realizada no dia 14 de outubro de 2018, em
Guarulhos, no campo de treinamento da equipe de beisebol infantil na UCEG - União
Cultural e Esportiva Guarulhense.
Endereço: R. Maria Zintl, 232 - Jardim Cocaia - Guarulhos .
Travessa da Av. Brigadeiro Farias Lima.
As crianças disputarão baterias que terão distâncias variadas de acordo com a idade:
50 metros – 3 anos (nascidos em 2015)
50 metros – 4 anos (nascidos em 2014)
100 metros – 5 e 6 anos (nascidos em 2013 / 2012)
200 metros – 7 e 8 anos (nascidos em 2011 / 2010)
300 metros – 9 e 10 anos nascidos em 2009 / 2008)
400 metros – 11 e 12 anos nascidos em 2007 / 2006)
800 metros – 13 e 14 anos nascidos em 2005 / 2004)

Haverá uma autorização para os pais com crianças até seis anos para entrar na pista. É
preferível que o pai/mãe não permaneça na área de concentração para evitar a dispersão e
colaborar para o andamento do evento.
Até os seis anos será permitida a entrada dos pais na área de competição (não na pista). O
acompanhante deverá estar usando tênis.

DESAFIO DOS PAIS –

Vocês, papai e mamãe corredores, que já enchem seus filhos de orgulho, poderão
desafiar-se em uma corrida de 400 metros, mostrando para seu filho quem é o mais
rápido. #vemcorrercomak10
Inscrições:
As inscrições abrirão no dia 24/04/2018 e encerrarão no dia 14/09/2018 ou até atingir o limite
definido pela organização, sendo em dois lotes:
1º Lote de 24/04/18 à 30/06/18 – Valor de R$ 60,00 + Taxa.
2º Lote de 01/07/18 à 14/09/18 – Valor de R$ 70,00 + Taxa.
As inscrições serão realizadas através do site da www.k10marketingesportivo.com.br ou
www.megainscricoes.com.br
A retirada de kit acontecerá um dia antes do evento, no dia 13 de outubro. Será obrigatória
a apresentação do comprovante de inscrição para a retirada do kit.
Todos os atletas mirins receberão camiseta e medalha do evento. Não há classificação formal.
A Corrida acontecerá com chuva ou sol, podendo ser cancelada em condições de catástrofe
que coloquem em risco a integridade física dos participantes e/ou plateia.
GERAL
No dia do evento, todos os pais deverão ficar atentos a cada chamada de sua faixa etária, que
será anunciada pelo sistema de som.
O locutor chamará as diversas idades para a concentração.
Teremos staff alertando para o horário de presença do atleta na área de concentração. O
horário de concentração é diferente do horário de largada das baterias. Um monitor levará as
crianças até o local de largada.
Cada criança deverá ficar atrás da placa com a sua idade.
Os pais terão acesso às crianças após elas pegarem as suas medalhas e camisetas.
Teremos equipe médica para qualquer eventualidade.
Não será permitido a nenhum atleta participar com outro calçado que não seja tênis por
questões de segurança.
Os pais devem procurar manter um clima de cordialidade e respeito. As provas devem ser
encaradas como um evento esportivo, como parte do aprendizado dos filhos.

Regras gerais do evento:

- Ao participar deste evento, o atleta inscrito, bem como o seu responsável, cede todos os
direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier
a ser auferida com direitos a televisão, rádio ou qualquer outro tipo de transmissão.
- O atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita totalmente este
regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes ou depois do
evento.
- A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e contará com a presença de
monitores para a orientação dos participantes.
- O evento acontecerá em qualquer previsão climática, portando não será adiado para outra
data.
- Não haverá, em nenhuma hipótese, reembolso por parte da organização, nem de seus
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos ou acessórios
utilizados pelos atletas, tampouco por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por
ventura os atletas venham a sofrer durante a sua participação no evento.
- A organização do evento, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, a terceiros ou
outros participantes, sendo esses de sua única e exclusiva responsabilidade.
- Todo atleta tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar a organização a
ficha de inscrição e o termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado pelo seu
responsável.
- O atleta assume que participa do evento por livre e espontânea vontade, isentando de
qualquer responsabilidade os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em
seu nome e de seus sucessores.
- Ao se inscrever na prova, o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição para outro, bem como reembolso do valor da
taxa de adesão.
- As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão organizadora e/ou
pelos organizadores ou diretores de prova de forma soberana, não cabendo recurso a estas
decisões.
- Os organizadores recomendam rigorosa avaliação médica prévia a todos os participantes
Não corra riscos desnecessários, sua vida é o que você tem de mais importante.
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