REGULAMENTO
01 DO EVENTO
A Corrida Kids Iguatemi é um evento indoor lúdico esportivo que contempla uma mini corrida,
brincadeiras e atividades recreativas associadas e alusivas ao estímulo a qualidade de vida e a
criatividade das crianças.
O evento será realizado no domingo, dia 19 de março de 2017, no estacionamento G3 do Shopping
Iguatemi Florianópolis.
Sem preceito competitivo, e com objetivo exclusivamente educativo-recreativo, a Corrida Kids Iguatemi
terá seu espaço aberto ao público a partir das 9h00 e sua primeira bateria de acordo com as categorias
listadas no item 05 (organização de largada com número limitado de crianças em cada bateria) às 10h30.
02 DA FAIXA ETÁRIA
Poderão participar da Corrida Kids Iguatemi crianças com idade entre 2 a 10 anos completos até a data
do evento. Considera-se que durante todo o evento a criança deve permanecer sob os cuidados de um
responsável. E que crianças de 2 anos deverão participar acompanhadas de um responsável.
A supervisão da criança inscrita cabe exclusivamente ao responsável. Não cabe à organização do evento,
e a nenhum de seus contratados, a supervisão individual ou coletiva das crianças inscritos, em nenhum
momento do evento.
03 DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão gratuitas e realizadas no local do evento até o horário máximo de 10h00 ou até que
completem o limite máximo de 150 (cento e cinquenta) crianças, considerando o total de crianças
participantes, indiferente da idade.
No ato de inscrição, após preenchimento de cadastro, a criança receberá um KIT do evento contendo:
01 (uma) camiseta, 01 (um) número de participação, 01 (um) kit com canetinhas para a customização
da camiseta e eventuais brindes dos apoiadores. Após a participação na corrida, a criança ganhará uma
medalha de participação.
Participarão exclusivamente as crianças que realizarem suas inscrições sob este regulamento, através
de um responsável legal no posto oficial divulgado pelo evento. Cada criança inscrita, estando de
acordo com a idade determinada acima, terá direito a apenas 01 (um) kit de participação.
Esta inscrição, concede a criança o direito de participar das recreações disponíveis no local do evento e
participar de uma das provas da corrida, de acordo com sua faixa de idade.
A organização poderá aumentar ou diminuir o limite de inscrições em função de necessidades diversas,
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais.
04 DAS INSCRIÇÕES ANTECIPADAS
Poderão se inscrever antecipadamente, apenas como forma de garantir sua participação, até às 22h00
do dia 17 de março de 2017 (sexta-feira), através do e-mail – contato@sementinhadegente.com.br as
crianças que estiverem de acordo com as informações contidas neste regulamento. Os e-mails enviados
e recebidos corretamente, receberão um e-mail de confirmação da sua reserva de inscrição.

Estas inscrições antecipadas, com confirmação de recebimento do e-mail, só serão válidas para as
crianças que estiverem de acordo com as informações contidas neste regulamento e se apresentarem
impreterivelmente até às 09h30 do dia 19 de março no local do evento. Após este horário a organização
do evento reserva-se ao direito de disponibilizar as vagas pré inscritas para as demais crianças que
estiverem presente e igualmente estiverem de acordo com as regras de participação, limitando-se da
mesma forma a 150 crianças participantes no total, indiferente da idade.
05 DAS CATEGORIAS







2 anos – 50 metros – Bateria especial, criança exclusivamente acompanhada de 01 (um) responsável
3 e 4 anos - 50 metros
5 e 6 anos - 100 metros
7 e 8 anos – 200 metros
9 e 10 anos – 200 metros

06 DA PREMIAÇÃO E CRONOMETRAGEM
Todas as crianças inscritas na Corrida Kids Iguatemi que concluírem o mini percurso determinado em
razão da sua faixa etária, receberão uma medalha de participação, sem distinção de colocação. Não
haverá premiação diferenciada para nenhum participante, indistintamente de sua ordem de chegada.
Desta forma não haverá cronometragem, conferindo-lhe o aspecto educativo-recreativo do evento.
07 DO ACESSO
O espaço determinado no estacionamento G3, estará disponível para o evento a partir das 08h30. As
demais dependências do shopping, como lojas e áreas de lazer permanecerão com sua programação de
abertura e funcionamento de acordo com os horários divulgados através dos canais do Shopping.
As crianças inscritas deverão estar preparadas e permanecer prontas, próximos ao local de sua largada,
quando serão dadas as instruções finais.
O Iguatemi Florianópolis disponibilizará acesso aos banheiros masculinos e femininos, na área do evento.
Os participantes que forem ao evento de carro terão acesso ao estacionamento dentro do Shopping a
partir das 08h30. O evento não tem convênio de isenção de taxas de estacionamento, ficando cada
participante responsável pelo pagamento do mesmo ao término do evento.
Os acessos ao evento, estarão sinalizados, ficando proibido ultrapassar ou circular por fora das áreas
demarcadas, pelos corredores do Shopping até seu horário convencional de abertura ao público em geral.
08 CONSIDERAÇÕES GERAIS DO EVENTO
Todos aqueles que tiverem acesso à pista, criança ou responsável, deverão calçar tênis. Não será
permitido em nenhuma hipótese o acesso de qualquer pessoa com calçado que não seja tênis e roupas
adequadas para a prática esportiva, como bermudas, shorts ou saias que não atrapalhem sua
participação. Não serão aceitas fantasias ou roupas que possam dificultar o deslocamento da criança
durante a prova. Elas podem permanecer com outra roupa no local do evento, considerando que no
horário de sua corrida deverão estar de acordo com listado acima (tênis e roupa adequada a prática de
esporte)
A Corrida Kids Iguatemi contará com serviço de atendimento emergencial aos participantes, provido pelo
brigadistas e ambulatório do Shopping Iguatemi, para prestar o primeiro atendimento. A ORGANIZAÇÃO

não tem responsabilidade sobre as eventuais despesas médicas que os participantes do evento, seja
criança ou seus responsáveis ou acompanhantes, venham a ter durante ou após o evento.
O responsável pela criança participante poderá decidir por outro sistema de atendimento médico
(remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros), eximindo a
ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, sobre as consequências dessa decisão.
Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus APOIADORES e REALIZADORES,
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,
porventura, os atletas venham a sofrer durante a participação no evento.
A ORGANIZAÇÃO do Evento, bem como seus APOIADORES e REALIZADORES, não se responsabiliza por
prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito no Evento, seu responsável ou acompanhantes,
seja ao patrimônio público, à terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva
responsabilidade do autor.
Os responsáveis pela criança participante declaram ainda que se comprometem a instruir a criança a
seguir atentamente as orientações da Organizadora do EVENTO, e, portanto, isentam os
ORGANIZADORES, e APOIADORES de qualquer responsabilidade quando a criança se recusar a seguir
as suas orientações e, assumindo, ainda, toda e qualquer consequência dos atos da criança durante o
percurso, bem como durante a realização do EVENTO.
Ao efetuar a inscrição para a Corrida Kids Iguatemi, os responsáveis pela criança participante cedem à
realizadora do evento o Iguatemi Florianópolis ou ainda a sua produtora Sementinha de Gente , em
caráter definitivo, a título gratuito e por prazo indeterminado, todos os direitos de utilização de seu
nome, imagem e voz, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos ao EVENTO, em
vídeos, fotografias, mídia impressa, envio de e-mail, internet e alternativa, podendo a realizadora ou a
produtora, utilizar o material produzido com o nome, imagem e voz da criança, sem limitação de prazo,
dentro e fora do território nacional, sem geração de ônus para as mesmas, ORGANIZADORES e
APOIADORES. Os responsáveis estão cientes de que, por ser total a cessão de direitos aqui referida, o
Iguatemi Florianópolis ou Sementinha de Gente ficam autorizadas a executar livremente montagens com
as imagens ora cedidas, não havendo limite de reprodução do material, responsabilizando-se pela correta
utilização das obras ao final da produção. Todos os materiais produzidos com a utilização do nome,
imagem e voz cedidos serão de propriedade única e exclusiva da Iguatemi Florianópolis ou Sementinha
de Gente, para todos os fins e efeitos legais relacionados a este evento.
Ao efetuar a inscrição para a Corrida Kids Iguatemi, o representante legal, pai ou responsável pela
criança inscrita, o faz de forma pessoal e intransferível. Ao escolher o tamanho da camiseta para a
Corrida Kids Iguatemi, o representante legal, pai ou responsável pela criança inscrita, não poderá trocar
posteriormente o tamanho da mesma. Ao efetuar a inscrição para a Corrida Kids Iguatemi, o
representante legal, pai ou responsável da criança inscrita, disponibiliza seus dados e autoriza os
REALIZADORES, ORGANIZADORES, APOIADORES e PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem em
seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou
qualquer outro tipo de correspondência.
Ao inscrever a criança na Corrida Kids Iguatemi, o responsável pela criança assume automaticamente o
conhecimento de todos os termos deste Regulamento, inclusive atesta e assume que a criança está com
saúde e apta para as atividades físicas e participação das atividades, aceitando-o integralmente e
isentando assim, quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a
ocorrer com a criança por consequência de sua participação neste EVENTO.
As dúvidas e/ou omissões deste regulamento ou no decorrer da prova serão dirimidas pela Comissão
Organizadora da Corrida Kids Iguatemi de forma soberana, não cabendo qualquer tipo de recurso. A

Corrida Kids Iguatemi poderá ser cancelada por qualquer questão que ponha em risco a segurança, bem
como atos públicos, vandalismo, condições meteorológicas desfavoráveis e/ou motivos de força maior,
alheios à vontade da Organização, sem ônus para os ORGANIZADORES, e APOIADORES do evento.
Ao efetuar a inscrição para a Corrida Kids Iguatemi, os responsáveis pela criança participante declaram
que aceitam e estão de acordo com todos os termos do Regulamento do evento e suas regras aqui
descritas.
Florianópolis, março de 2017.

