
28 DE SETEMBRO DE 2019 – KIDS RUN

CHAMAMENTO/REGULAMENTO 013/2019

1 – A PROVA
a)  3ª  Corrida  KIDS RUN,  que  será  promovida  pela  Prefeitura  Municipal  de  Franca  e
FEAC.
b) O evento será realizado no dia 28 de setembro de 2019, com LARGADA e CHEGADA
no Parque dos Trabahadores. Na Rua Alameda Vicente Leporace, 307 - Parque dos Pi-
nhais, Franca – SP.
c) O início do evento acontecerá às 15h00.

2 – INSCRIÇÕES
a) A inscrição para a corrida será feita mediante a doação de um brinquedo que será re-
vertido ao FUSSOL.
b) As inscrições dos atletas de Franca e de outras cidades serão exclusivamente realiza-
das através de entrega da ficha de inscrição na Divisão de Esportes, dentro do poli-espor-
tivo, onde também será feita a entrega do brinquedo.
c) A ficha de inscrição encontra-se disponível no site: feacfranca.sp.gov.br e no verso do
panfleto de divulgação do evento.
d) As inscrições serão realizadas a partir do dia 10 de setembro de 2019, e serão encer-
radas no dia 25 de setembro de 2019 ou quando for atingido o número máximo de 500
participantes para a corrida aberta para a população.
e) Informações poderão ser obtidas no telefone 16 3723-9500 (Fundação Esporte Arte e
Cultura) e também pelo site www.feacfranca.sp.gov.br
f) A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos e ainda adicio-
nar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilida-
des técnicas/estruturais sem aviso prévio.

3 – KIT DE PARTICIPAÇÃO
a) Retirar na loja Super Tennis Rua Major Claudiano, 2041 - Centro, CEP: 14.400-690 –
Franca/SP. Telefone: 3721-9366, sexta-feira dia 27/09 das 9h00 às 18h00, e sábado dia
28/09 das 9h00 às 12h00.
b) O KIT poderá ser retirado pelo atleta e ou responsável com documento original.
c) O KIT de participação do evento, vinculado à inscrição, é composto de:
- 1 (uma) camiseta;
- 1 (uma) medalha;
- 1 (uma) sacolinha personalizada;
- 1 (um) squeeze

4 – PREMIAÇÃO
a) Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada, sem descumprir o regulamen-
to, receberão medalha de participação;
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b) Haverá sorteio de brindes.

FAIXA ETÁRIA
MASCULINO E FEMININO
DISTÂNCIA
De 3 a 4 ANOS 30 METROS
De 5 a 6 ANOS 40 METROS
De 7 a 8 ANOS 50 METROS
De 9 a 10 ANOS 100 METROS
De 11 a 12 ANOS 600 METROS
De 13 a 14 ANOS 600 METROS
ACD DE 13 a 14 ANOS 30 METROS

5 – DAS REGRAS GERAIS DO EVENTO
a) No ato da inscrição cada participante deverá assinar o termo de responsabilidade da
prova e ler o regulamento, não podendo alegar falta de conhecimento do mesmo.
b) Ao inscrever-se, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita
totalmente o REGULAMENTO, bem como assume as despesas de transporte, hospeda-
gem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da
sua participação antes, durante e depois do evento.
c) A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição.
d) A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico eventualmente
prestado ao atleta, bem como eventuais despesas. No entanto, haverá para atendimento
emergencial, serviço de ambulância para remoção. O atendimento médico, tanto de emer-
gência como de continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA, sob responsabilidade
exclusiva desta.
e) O atleta ou seu acompanhante/responsável poderá decidir por outro sistema de atendi-
mento médico (remoção, transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre
outros) eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as
consequências desta decisão.
f) A organização, seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizarão por prejuí-
zos e danos pessoais ou morais causados pelo atleta inscrito na prova, causados a tercei-
ros ou outros participantes, sendo seus atos, de única e exclusiva responsabilidade do
atleta infrator.
g) O atleta deverá observar o trajeto a ser seguido. É proibido o auxílio de terceiros, bem
como o uso de qualquer recurso tecnológico, sem prévia autorização.
h) Os participantes deverão observar e tomar cuidado com os desníveis e obstáculos que
possam existir no percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na
pista.
i) Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas ou equipes, se conflitante com os
patrocinadores, apoiadores ou realizadores da prova, poderá ser divulgada ou utilizada
em propaganda dentro da área do evento.
j) Os organizadores poderão suspender o evento por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo, casos fortuitos ou de força maior.
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k) A prova será realizada em qualquer condição climática, entretanto, poderá ser cancela-
da caso as condições coloquem em risco a integridade física dos participantes.
l) Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta implicará na desclas-
sificação do participante.
m) O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização, ou pular a grade
no momento da largada será desclassificado.
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FICHA DE INSCRIÇÃO DA CORRIDA RUN KIDS

Preencher com letra bastão (letra de forma) e assinar
NOME E SOBRENOMES:___________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _____________ SEXO: ______
ENDEREÇO (Rua, Av., Nº, Apto.)_____________________________________________
CIDADE: ____________________________________ CEP: _______________________
DOC. IDENTIDADE (R.G.)_____________________ CPF n°_______________________
TELEFONE (prefixo-número) ________________________________________________
ESCOLA:________________________________________________________________

DECLARAÇÃO ____ / ____ / 2019

Declaro que meu filho disputará a CORRIDA KIDS por livre e espontânea vontade, isen-
tando de qualquer responsabilidade os organizadores e patrocinadores. Declaro que meu
filho goza de boa saúde e ter sido treinado adequadamente para a prova. Por este instru-
mento cedo todos os direitos de utilização de minha imagem, renunciando ao recebimento
de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos de televisão ou qualquer outro tipo
de transmissão, para esta e próximas provas.

_______________________________         __________________________________
ASSINATURA DO ATLETA                             ASSINATURA DO PAI OU RESPONSÁVEL
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