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Regulamento da prova 
12/10/2018 - 1ª Corrida de Dia das Crianças 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
Dia: 12 de outubro de 2018 
Horário: 15h00 
Local: Shopping Park Europeu  
 

2. INSCRIÇÕES 
 
2.1 As inscrições ONLINE podem ser realizadas pelo Foco Radical até 07 de outubro de 2018 
 
2.2 As inscrições FÍSICAS podem ser realizadas nas unidades da Loja Casa Lúdica até dia 07 de 
outubro.  Pagamento somente em dinheiro. 
 
Casa Lúdica Shopping Park Europeu (2° andar), Blumenau, SC 
Casa Lúdica Rua Joinville, 127, Blumenau, SC 
 
2.3 Inscrições de última hora:  
Caso haja vagas, as inscrições acontecem no dia do evento a partir das 11h na Casa Lúdica do 
Shopping Park Europeu ---onde será a entrega de KITS. 
 
2.4 Os Kits de última hora estão sujeitos à disponibilidade de N° de Peito e Camiseta. 
 
2.5 O valor da inscrição não será devolvido sob nenhuma circunstância. Isso porque a estrutura do 
evento é planejada de acordo com o número de atletas inscritos. 
 
 
 
2.5 LOTES  
 
R$ 40,00 a inscrição 
 
 
 
3. ENTREGA DO KIT DO CORREDOR 
 
3.1 O Kit do Corredor será Uma camiseta, número de peito e medalha ao completar a prova 
 
3.2 A entrega dos kits será realizada no Shopping Park Europeu – na loja Casa Lúdica. 
 
Sexta-feira (12/10) - das 11h até 14h 
 
 
4. TAMANHO DE CAMISETAS 
 

Kids Unissex - 03 a 04 anos 
Kids Unissex - 05 a 06 anos 
Kids Unissex - 07 a 08 anos 
Kids Unissex - 09 a 10 anos 
Kids Unissex - 11 a 12 anos 

 



’ 

Corrida de Dia das Crianças -  GSM Sports Ltda  
Fone (47) 3488-6909 -  corridadascriancas@gmail.com 

 
5. PREMIAÇÃO 
 
CORREDORES 
 
5.1 Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada e estiverem inscritos na Corrida de Dia das 
Crianças de forma legal receberão medalhas de Finisher.  
 
5.2 Haverá premiação em troféu para os 3 primeiros colocados na Bateria de 9 a 10 anos e na Bateria 
de 12 anos. 
 
5.3. SORTEIO: Sorteio de 1 bicicleta entre os inscritos que preencherem o Vale Sorteio em um dos 
endereços das Lojas Casa Lúdica até dia 12 de outubro às 13h. 
 
Endereços Casa Lúdica: Shopping Park Europeu (2° andar) ou Rua Joinville, 127, Blumenau, SC 
 
 
6. ESTRUTURA 
 
6.1 A Corrida de Dia das Crianças é organizada somente para crianças de 2 a 12 anos.  
 

6.2 A Corrida acontecerá no estacionamento do 2° Piso do Shopping Park Europeu. 
 
 
6.3 Outras informações: 
 
- Hidratação no percurso e na chegada da corrida; 
- Kit do Corredor  
- Medalha de Finisher; 
- Entretenimento antes da corrida  
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1 Para efeito de bateria valerá a DATA de nascimento até o dia 12 de outubro.  
 
7.2 Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida por atleta, como ultrapassar outro atleta ou 
forçar passagem dentro do funil de chegada; será passível de desclassificação. 
 
7.3 As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a direção da prova. Os 
casos omissos serão resolvidos unicamente pela Comissão Organizadora. Haverá controle de 
passagem de atletas no percurso e chegada. 
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Abaixo segue o TERMO DE RESPONSABILIDADE CORRIDA DE DIA DAS CRIANÇAS 2018 
 
Realizando a inscrição da prova, automaticamente você estará ACEITANDO o Termo de 
Responsabilidade para com seu menor inscrito. 
  
TERMO DE RESPONSABILIDADE CORRIDA DE DIA DAS CRIANÇAS 2018 
 
Eu, “Responsável pelo Inscrito nesta Corrida”, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para 
os devidos fins de direito que: 
 
Estou ciente de que a Corrida de Dia das Crianças 2018 é uma corrida festiva, com baterias divididas 
por idaded e que estarei atenta às placas indicadoras do percurso do meu menor inscrito. Estou ciente 
do REGULAMENTO, dos prazos e horários. 
 
Atesto que o menor de minha responsabilidade está em plenas condições físicas e psicológicas de 
participar desta PROVA e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça 
de praticar atividades físicas. 
 
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela 
participação do menor inscrito nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), 
isentando a GSM Sports Ltda ME, o Shopping Park Europeu, colaboradores, patrocinadores DE TODA 
E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 
 
Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA. 
 
Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área 
de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, 
promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer 
material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas 
presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 
 
Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de 
serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento  
do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas as mesmas, e que está vedada 
minha participação nas estruturas de apoio à equipes montadas em locais inadequados, ou que 
interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, 
podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 
 
Estou ciente das penalidades e possível desclassificação do menor à que sou responsável caso 
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais 
aspectos da prova. 
 
Autorizo o uso de minha imagem e a do menor à que sou responsável, assim como familiares e 
amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de 
comunicação, sem geração de ônus para o Shopping Park Europeu, organizadores, mídia e 
patrocinadores. 
 
Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 
isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a 
ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta PROVA. 


