REGULAMENTO

2ª CORRIDA KIDS CAMPO BOM

2018
Versão atualizada em 06/06/2018.
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CAPITULO I - DA ORGANIZAÇÃO
Art. 1º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem a 2º CORRIDA KIDS CAMPO BOM.

Art. 2º - A 2º CORRIDA KIDS CAMPO BOM é promovida pelo Sesc/RS, através da Unidade Operacional de Novo
Hamburgo e Prefeitura Municipal de Campo Bom.

CAPITULO II - DOS OBJETIVOS
Art. 3º - Objetivo Geral:


Promover a qualidade de vida da comunidade escolar de Campo Bom através do esporte.

Art. 4º - Objetivos Específicos:


Difundir a prática da corrida de rua junto à comunidade escolar de Campo Bom;



Desenvolver um evento esportivo de âmbito municipal que contribua para mobilizar e incentivar o público
infantil para a prática de atividades físicas;

CAPITULO III - DA COORDENAÇÃO
Art. 5º - A coordenação Geral da 2º CORRIDA KIDS CAMPO BOM é o órgão máximo durante a realização do
evento, tendo como membros:


Gerente da Unidade Operacional do Sesc em Novo Hamburgo;



Técnico de Esporte e Lazer do Sesc Novo Hamburgo;



Representante da Secretaria Municipal de Educação da área esportiva;

Art. 6º - Compete à coordenação geral:


Coordenar a execução do evento;



Prover junto com os parceiros municipais os recursos necessários para a execução da atividade;



Decidir sobre questões próprias da administração e da organização desportiva, bem como da aplicação do
regulamento;



Decidir sobre questões não constantes neste regulamento.

CAPITULO IV – DA PARTICIPAÇÃO
Art. 7º – A 2º CORRIDA KIDS CAMPO BOM será realizada em uma única etapa, no dia 19 de agosto de 2018, com
horário de início às 10h30min.
Art. 8º – A competição será individual e os atletas participantes da 2º CORRIDA KIDS CAMPO BOM deverão ter
idade, mínima completada, prevalece para critério de idade o ano de nascimento conforme tabela abaixo para
participar da prova:

CATEGORIA
Mamadeira
Fraldinha
Pré-mirim
Mirim

IDADE
3 a 4 anos (2015/2014)
5 a 6 anos (2013/2012)
7 a 8 anos (2011/2010)
9 a (10) 11* anos (2009/2008/2007)

*Alteração da idade para até 11 anos na categoria Mirim.

PERCURSO
50 m
75 m
100 m
200 m
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Art. 9º – Em caso de chuva, a 2º CORRIDA KIDS CAMPO BOM será transferida para nova data a ser definida e
divulgada nas escolas e redes sociais por meio do Sesc Novo Hamburgo e Prefeitura de Campo Bom .
Art. 10º – Ao realizar a inscrição da criança no evento o Responsável pela mesma, assume a responsabilidade pela
criança por se encontrar em perfeitas condições de saúde, estando devidamente preparada para participar da 2º
CORRIDA KIDS CAMPO BOM.
§ 1º – Para toda criança inscrita, os pais ou responsáveis, deverão preencher o documento (modelo no
“ANEXO I”) autorizando seu (s) filho (s) para participar da prova e são responsáveis pelas condições de
saúde dos seus filhos. Fica a organização, apoiadores ou quaisquer outros envolvidos isentos de culpa por
possíveis ocorrências. Esta autorização deverá ser entregue no dia da corrida antes da criança participar da
corrida.
§ 2º - Recomenda-se a todos os participantes a avaliação médica prévia.
CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES
Art. 11 - As inscrições serão realizadas no período de 29 de maio a 16 de agosto, ou até o limite de 500 crianças
inscritas.

Art. 12- As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico:
www.sesc-rs.com.br/esportesesc/corridas

Art. 13- A inscrição será GRATUITA, somente para crianças matriculadas nas escolas pertencentes ao município de
Campo Bom (destas incluem escolas municipais, estaduais e de ensino privado).

Art. 14 - No ato da inscrição o responsável da criança deverá selecionar a distância a ser percorrida conforme
tabela descrita no Art. 8º.
Art. 15 – Não será permitido em hipótese alguma inscrever crianças que não pertencem a rede de escolas do
Município de CAMPO BOM. Caso ainda haja alguma inscrição fora do requisito descrito neste artigo, fica o
representante da Sec. De Educação da área do esporte autorizado a VETAR a inscrição.

Art. 16 - As inscrições somente serão validadas após o preenchimento de todas as informações necessárias através
da página do evento. A inscrição é pessoal e intransferível.

Art. 17 - Ao término do preenchimento da inscrição, o atleta visualizará no próprio site um comprovante indicando a
efetivação da inscrição com o número referente a inscrição. Este número deverá ser preenchido na FICHA DE
AUTORIZAÇÃO. Para a criança participar da 2º CORRIDA KIDS CAMPO BOM é OBRIGATÓRIO a entrega da
AUTORIZAÇÃO COM O NÚMERO DA INSCRIÇÃO no dia da corrida, conforme ANEXO.
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Art. 18 – Na inscrição o Pai ou responsável deverá colocar preencher os dados conforme modelo abaixo:
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Art. 19 - A organização do evento não se responsabiliza por inscrições via internet não recebidas por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
Art. 20 – Ao final da Corrida as crianças participantes receberão medalha de Participação.
CAPÍTULO VI – DO HORÁRIO E CREDENCIAMENTO

Art. 21 - A 2º CORRIDA KIDS CAMPO BOM terá a largada as 10h30min, em sequência conforme as distâncias das
categorias. O local de realização será no Complexo CEI na Av. dos Estados, 1080.

Art. 22 - No credenciamento os responsáveis deverão apresentar o número de inscrição (realizado no site do
Sesc) e a AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL do menor conforme ANEXO .
CAPITULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23 - Ao efetivar sua inscrição no evento o participante automaticamente autoriza a utilização de sua imagem e
voz para fins de divulgação do evento.
Art. 24 – A inscrição implica na concordância e na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas neste
regulamento.
Art. 25 – Os casos omissos serão definidos pela Coordenação Geral da 2º CORRIDA KIDS CAMPO BOM não
cabendo das decisões do mesmo qualquer recurso.
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ANEXO I

AUTORIZAÇÃO DE MENOR PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª CORRIDA KIDS CAMPO BOM

AUTORIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO Nº:______________________________________________________
NOME: ___________________________________________________, idade_______________,
Escola:_________________________________ Fone: ______________________.
Eu, __________________________________________________________, responsável pelo (a) filho(a)
________________________________, AUTORIZO a sua participação da 2ª CORRIDA KIDS CAMPO BOM,
no dia 10 de junho de 2018.

______________________________________________
Assinatura do Responsável

