CORRIDA KIDS MADALENA SOFIA/MACEIÓ SHOPPING - 2018
REGULAMENTO GERAL
1. A CORRIDA KIDS SANTA MADALENA SOFIA é idealizada e organizada pelo Colégio Santa
Madalena Sofia, através do Serviço de Educação Física e Desportos – SED, com o apoio do Maceió
Shopping e assessoria da ATTIVA.
2. A prova será realizada no Maceió Shopping, bairro de Mangabeiras, no dia 20 de outubro de
2018(sábado), com largada às 09 horas.
3. A idade mínima para participação na Corrida Kids é de 02(dois) anos completos, ou a completar
no ano da competição. A idade será calculada pelo ano de nascimento.
3.1. A prova KIDS é apenas participativa, sem classificação, sem chip de cronometragem e sem
podium, mas com premiação de medalha de participação para todas as crianças inscritas,
conforme as faixas etárias abaixo:
PROVA KIDS
PROVA KIDS
Idade
Distância
Idade
Distância
2-3 anos
50 m
8-9 anos
100 m
4-5 anos
50 m
10-11 anos
200 m
6-7 anos
100 m
12-13 anos
300 m
4. As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial, no stand Viva Alagoas, no
Maceió Shopping, e no Serviço de Educação Física e Desportos do Colégio Santa Madalena Sofia,
mediante o preenchimento de ficha de inscrição e o pagamento do valor de R$ 30,00 (trinta reais), a
partir do dia 20/08/2018.
5. As inscrições serão encerradas no dia 16 de outubro de 2018, ou até o limite técnico de 500
(quinhentos) inscritos, compatível para o evento.
6. A lista geral de inscritos estará disponível para o público no site do evento, a partir de 20 de
agosto de 2018.
7. Os kits serão entregues pessoalmente aos inscritos e/ou seus responsáveis, nos dias 18 e 19 de
outubro, das 09h às 18h, no Maceió Shopping (Av. Gustavo Paiva, Mangabeiras), mediante
apresentação da confirmação de inscrição e recibo de pagamento.
8. Os inscritos poderão escolher os tamanhos das camisas previamente, conforme abaixo, através
das inscrições, somente até o dia 12 de setembro de 2018. Após essa data, a escolha será efetuada
apenas na retirada dos kits, de acordo com a quantidade e disponibilidade de tamanhos adquiridos
para o evento.
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9. É obrigatório o uso do número de inscrição no peito do atleta, durante toda a realização da
prova, sendo passível de desclassificação o participante que não cumprir esta determinação.

10. A escolha do nome ou apelido do atleta no ato da inscrição (14 caracteres) é de sua inteira
responsabilidade, ficando proibido o uso de palavras ou frases de cunho político, propaganda de
qualquer natureza, sentido pejorativo, discriminador, ofensivo ou que possam prejudicar a
organização do evento e seus parceiros, bem como constranger os atletas inscritos e público
presente.
11. A organização não é obrigada a utilizar o serviço de inclusão do nome no número de peito, por
ser um item não obrigatório diante as normas da CBAt de corridas de rua.
12. A organização disponibilizará ambulância para prestação de primeiros socorros aos inscritos em
caso de acidentes e, em sendo necessário, remoção para atendimento emergencial na rede pública
de saúde.
13. A empresa organizadora/prestadora de serviço não tem responsabilidade sobre o atendimento
médico dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação
na corrida.
13.1 O(a) responsável pelo participante poderá decidir pela remoção ou transferência para
hospitais da rede privada de saúde, eximindo a organização de qualquer responsabilidade ou
reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.
14. Durante a realização das provas haverá postos de hidratação com água para os participantes.
15. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a
orientação dos participantes com balizadores, cones e staff.
16. A Organização disponibilizará uma tenda para guarda-volumes, bem como outros serviços
direcionados aos participantes, tais como buffet nutricional na chegada.
17. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e
apoiadores, 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/participantes venham a sofrer durante a
participação no evento.
18. Recomenda-se a todos os participantes a realização de uma rigorosa e completa avaliação
médica anterior à participação no evento.
19. A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabilizará
por prejuízos ou danos causados por atletas a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de
sua única e exclusiva responsabilidade.
20. O responsável pelo atleta assume a responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita
totalmente o Regulamento da Prova, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo
quaisquer despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e
depois da mesma.
21. Ao participar deste evento, cada participante, através do seu responsável, cede todos os direitos
de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer
remuneração/renda que vier a ser auferida em face à transmissão televisiva ou quaisquer outros
veículos de comunicação ou redes sociais para esta e próximas provas.
22. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior, sem aviso prévio aos participantes. Todas as

obrigações, notificações e informações oficiais, caso haja adiamento ou cancelamento da prova,
serão de inteira responsabilidade do ORGANIZADOR.
23. Haverá premiação com medalhas para todos os atletas que participarem da Corrida (medalha de
finish).
24. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o(a) responsável pelo atleta aceita todos
os termos do regulamento e assume total responsabilidade pela sua participação no evento, de
acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE que é parte integrante deste regulamento.
25. Todas as informações do evento se encontram no site da empresa prestadora de serviço e/ou
nos meios de comunicação do organizador do evento. Não será repassada nenhuma informação via
telefone ou email, com exceção em caráter emergencial, as quais poderão ser encaminhadas para o
email: sed@msofia.com, e/ou telefone celular Tel (82) 99982-9318
26. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de
forma soberana, não cabendo recurso a essas decisões.

