“Corridinha Senac Saúde”
1. A PROVA:
A “Corridinha Senac Saúde”, acontecerá no dia 20 de outubro de 2018,
no Centro Esportivo do Centro Universitário Senac – Santo Amaro. Poderão
participar crianças de 01 a 12 anos de idade, sendo a categoria e a distância
percorrida determinadas conforme a faixa etária.
Categoria

Distância

1 e 2 anos

30 metros

3 e 4 anos

50 metros

5 e 6 anos

100 metros

7 e 8 anos

200 metros

9 e 10 anos

300 metros

11 e 12 anos

400 metros

Categorias feminino e masculino para todas as faixas etárias

As crianças inscritas no evento, deverão comparecer usando roupas leves e
calçando tênis apropriado para realização de atividades físicas;
Recomendado o uso de protetor solar, alimentação e hidratação adequada;
Para as categorias com crianças até 4 anos o responsável deverá acompanhar
a criança em sua participação;
Deverão estar com roupa apropriada e tênis. Não será permitido o acesso de
pais ou responsáveis com calçado que não seja tênis;
O início do evento será às 09h00, com a largada da primeira bateria prevista
para às 09h30.
2. INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas no local até atingir o número máximo de
vagas. Caso as vagas não sejam preenchidas, a inscrição poderá ser realizada
no dia do evento, até 30 minutos antes da largada (conforme cronograma com
horários por categoria).
A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar
prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função
de necessidades, disponibilidades técnicas ou estruturais, sem prévio aviso.
Não haverá custo com inscrição. Cada participante receberá uma
medalha de participação. O evento não fornecerá camiseta.

3. REGRAS GERAIS DO EVENTO:
Ao participar deste evento, o responsável pelo atleta assume total
responsabilidade pelos dados fornecidos. Aceita e acata totalmente o
regulamento e suas regras. Adicionalmente, ao efetuar a inscrição da criança no
evento, o responsável legal cede, em caráter definitivo, a título gratuito e por
prazo indeterminado, todos os direitos de utilização do nome, imagem e voz
(“materiais”) próprios e da criança obtidos no evento, para uso em peças
informativas, promocionais ou publicitárias (“obras”) relativos ao evento, em
vídeos, fotografias, mídia impressa, envio de e-mail, internet e outros meios de
divulgação, sem limitação de prazo, dentro e fora do território nacional, podendo,
inclusive, ceder tais direitos a terceiros que tenham envolvimento com a
organização e/ou patrocínio do evento, para utilização em meios digitais, tais
como sites de Internet e redes sociais. Em decorrência desta cessão, o
responsável legal desde já renuncia a qualquer renda proveniente da utilização
dos materiais da criança ou do responsável legal pelo Senac nos termos deste
artigo, não havendo ônus de qualquer tipo para o Senac, comissão organizadora
e patrocinadores. O responsável legal está ciente de que, por ser total a cessão
de direitos, sobre os materiais, o Senac fica autorizado a executar livremente
montagens com os materiais ora cedidos, não havendo limite de reprodução da
obra, responsabilizando-se o Senac pela correta utilização dos materiais na
obra. Todas as obras produzidas com a utilização dos materiais cedidos serão
de propriedade única e exclusiva do Senac para todos os fins e efeitos legais.
Haverá para atendimento emergencial aos atletas um serviço de apoio
médico com ambulância para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções.
A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como
de qualquer outra necessidade será efetuada na rede pública sob responsabilidade
desta. A organização não terá responsabilidade sobre as despesas médicas que o
atleta venha a ter durante ou após a prova. O atleta, ou seu acompanhante
responsável, poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico (remoção
da transferência / hospital / serviço de emergência e médico entre outros) eximindo
a organização de qualquer responsabilidade direta ou indireta sobre as
consequências desta decisão.
Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior.
Ao efetuar a inscrição do participante para o evento, nos termos deste
regulamento, os responsáveis assumem automaticamente:
1) Total responsabilidade pelos dados fornecidos no ato da inscrição;
2) As eventuais despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da participação antes,
durante e depois do evento;
3) Total responsabilidade no que se refere às perfeitas condições de saúde do
participante e à inexistência de qualquer impedimento para que o participante faça
parte da corrida;
4) Todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação na corrida,
isentando a organização de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos
materiais, morais ou físicos, que porventura o participante venha a sofrer, advindos
da participação nesta corrida.

4. CRONOGRAMA DO EVENTO:














09h00 – Início das atividades
09h20 – Concentração das categorias 1 e 2 anos | 3 e 4 anos
09h30 – Largada da primeira bateria 1 e 2 anos | 3 e 4 anos
10h00 – Concentração da categoria 5 e 6 anos
10h10 – Largada da primeira bateria 5 e 6 anos
10h40 – Concentração da categoria 7 e 8 anos
10h50 – Largada da primeira bateria 7 e 8 anos
11h20 – Concentração da categoria 7 e 8 anos
11h30 – Largada da primeira bateria 7 e 8 anos
12h00 – Concentração da categoria 7 e 8 anos
12h10 – Largada da primeira bateria 7 e 8 anos
12h30 – Encerramento

