
FAMILY RUN – KIDS  

Regulamento 

1. Sobre a prova 

A corrida FAMILY RUN – KIDS será realizada no sábado, dia 1° de dezembro de 2012, com 
qualquer condição climática, na Fazenda Boa Vista km 102,5 da Rodovia Castelo Branco, 
sentido Interior–São Paulo.  
A abertura do evento será às 9h30, com a primeira largada prevista para as 11h, conforme as 
baterias. 

2. Sobre as inscrições 

As inscrições serão feitas por meio do site www.familyrun.com.br  de 26 de outubro de 2012 a 
27 de novembro de 2012, sendo: 
Pagamento via boleto bancário: Data limite “23 de novembro”      
Pagamento via cartão de crédito: Data limite “27 de novembro”                   

O custo da inscrição é de R$ 150 (cento e cinquenta reais) no período de abertura das 
inscrições, de 26 de outubro de 2012 a 27 de novembro de 2012, por atleta inscrito.  

Inscrições remanescentes poderão ser realizadas no dia da entrega dos kits (30 de novembro) 
caso haja vagas. 

As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto caso o limite de 200 (duzentos) 
inscritos seja atingido. 

A inscrição deverá ser preenchida corretamente com todos os dados do responsável e da 
criança.  

Em caso de desistência, não haverá devolução do valor da inscrição. 

Categorias: 

Nascidos em Distância 

2002 200 m 

2003 150 m 

2004 150 m 

2005 100 m 

2006 100 m 

2007 50 m 

2008 50 m 

2009 30 m 

2010 30 m 

http://www.familyrun.com.br/


É nossa preocupação maior garantir a validação de todas as inscrições realizadas. Por isso, 
recomendamos que as inscrições sejam realizadas o quanto antes e que todos os campos 
solicitados no formulário sejam preenchidos corretamente, principalmente o do e-mail, que é 
nosso meio de comunicação sobre informações da prova. 

3. Sobre os Kits de Corrida 

A entrega dos kits pré-prova será realizada no espaço Mit Café no Shopping Cidade Jardim 
somente no dia 30 de novembro de 2012, no horário comercial, das 10h às 22h.  

Para a retirada do kit é obrigatória à apresentação do recibo de inscrição e do RG do adulto ou 
responsável para a identificação. 

Não serão entregues kits de corrida no dia 1° de dezembro de 2012 (dia da prova). 

Os kits pré-prova são compostos de uma camiseta infantil (participante), três pulseiras de 
identificação de uso obrigatório, sendo: uma para a criança participante e as outras duas para 
os acompanhantes e número de peito para identificação da categoria.  

4. Disposições Gerais 

O tag de estacionamento para o dia da prova será entregue junto com o kit do atleta. Sem o 
tag, o veículo do responsável não poderá entrar no empreendimento Fazenda Boa Vista e 
deverá portá-lo também para a saída do estacionamento após o evento.  

Os pais ou acompanhantes receberão pulseiras com o mesmo número de peito das crianças e 
deverão usá-las para que a equipe de produção da prova possa se certificar de que o devido 
responsável estará acompanhando a criança.  

Os acompanhantes dos atletas nascidos em 2008 e 2009 poderão acompanhá-los até a pista 
de corrida, não sendo permitida, porém, a interferência no andamento da prova.  

Os acompanhantes das categorias subsequentes não poderão ter acesso ao ambiente de prova 
(percurso), tendo apenas acesso ao ambiente externo de prova.  

Haverá serviço médico de ambulatório e UTI de remoção. 

A segurança da prova será garantida pelos órgãos competentes e por seguranças contratados 
do evento. 

Todas as crianças que completarem a prova serão premiadas com medalhas de participação. 

As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora, de 
forma soberana, não cabendo recursos a esta. 

O uso de imagem, voz e vídeo dos participantes no evento pode ser realizado para propósitos 
legítimos pelos idealizadores e organizadores do evento.  


