
 
 

Family Run Adultos 2012 

 

REGULAMENTO 

Informações Gerais 

1. A abertura do FAMILY RUN será às 9 horas do dia 1° de dezembro de 2012. No local 
será servido café da manhã para todos os inscritos. 

 

2. A largada da prova adulta Corrida 6 km será às 10 horas.  

 A FAMILY RUN Corrida 6 km será disputada nas modalidades Individual 
Masculina e Individual Feminina e a classificação será dada, portanto, 
individualmente. 

 A prova terá duração máxima de 60 (sessenta) minutos. O atleta que 
ultrapassar o tempo projetado será convidado a se retirar da prova. 

 Premiação: haverá premiação com troféus aos 3 (três) primeiros colocados da 
categoria Individual Geral (Masculina e Feminina). 

 Todos os atletas que completarem a prova receberão medalhas de 
participação.  

 Não haverá classificação por faixa etária. 

3. A largada da prova adulta Caminhada 3 km será às 10 horas. 

 A FAMILY RUN Caminhada 3 km não terá disputa, portanto não haverá 
premiação para os primeiros colocados. 

 Todos os atletas que completarem a prova receberão medalhas de 
participação.  

 Não haverá classificação por faixa etária 

 

Inscrições 

1. As inscrições são limitadas a 500 (quinhentos) atletas e deverão ser feitas no site 
www.familyrun.com.br, a partir de 26 de outubro de 2012 a 27 de novembro de 2012.        

2. Pagamento via boleto bancário: Data limite “23 de novembro”                                         
3. Pagamento via cartão de crédito: Data limite “27 de novembro”                                
4. O custo da inscrição é de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais) no período de abertura 

das inscrições, de 26 de outubro de 2012 a 27 de novembro de 2012 (data de 
encerramento das inscrições no www.familyrun.com.br site do evento), por atleta 
inscrito.  

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

6. As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo final, sem aviso prévio, caso o 
limite de 500 (quinhentos) atletas seja alcançado antes desta data.  

7. A idade mínima para o atleta participar da prova na modalidade Individual é de 16 
(dezesseis) anos completos até o dia da inscrição. 

8. Os atletas menores de 18 (dezoito) anos só poderão participar da CORRIDA, 
obrigatoriamente, com autorização por escrito com firma reconhecida do pai ou de um 
responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um 
Documento de Identidade que será exigido pela organização no momento da retirada 
do kit. 

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


 
 

9. A inscrição na FAMILY RUN é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa 
ser substituída por outra, em qualquer situação, sem prévia autorização da 
organizadora do evento. 

10. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar os 
organizadores do evento formalmente por escrito será responsável por qualquer 
acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer 
responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos 
públicos, envolvidos na prova. 

11. O dinheiro da inscrição não será devolvido caso o participante desista da prova. 
12. Todos os atletas inscritos são responsáveis pelo seu estado físico e deverão ter 

passado por avaliação médica recente, sendo aptos a participar do evento. 
13. A organização da prova não se responsabiliza pela saúde dos participantes.  
14. Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova e 
responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

15. Qualquer solicitação de alteração de cadastro deverá ser realizada no dia da entrega 
de kits – 30 de novembro de 2012 no espaço MIT CAFÉ do Shopping Cidade 
Jardim de São Paulo, junto a organização do evento. 

Informações Técnicas 

1. A entrega dos kits de corrida será feita no espaço Mit Café no Shopping Cidade Jardim 
de São Paulo somente no dia 30 de novembro de 2012, das 10h às 22h, mediante o 
comprovante de inscrição e o documento original com foto do próprio atleta. 

2. O atleta inscrito que não retirar o seu kit na data e no horário acima estipulado não 
somente perderá o direito a este e seu conteúdo, como também ficará 
automaticamente impedido de participar da prova. Não haverá entrega de kits de 
participação no dia da prova ou em qualquer outra data diferente da acima estipulada. 
Não haverá devolução do valor da inscrição. 

3. O kit de corrida é composto de número de identificação, camiseta de prova, camiseta 
brinde e tag de estacionamento. É obrigatório o uso do número de identificação no 
peito. Qualquer alteração do número implicará a desclassificação do atleta. 

4. Camiseta pré-prova: o tamanho da camiseta pré-prova está sujeito à disponibilidade 
conforme a grade fornecida pelo organizador do evento e deverá ser escolhido no ato da 

inscrição, não cabendo ao atleta reclamação devido ao seu tamanho após a sua 
escolha. Grade – Feminina: Camiseta M e Camiseta P; e Masculina: M, G e GG. 

5. Camiseta brinde: O tamanho da camiseta entregue aos atletas que completarem a 
prova será o mesmo escolhido no ato da inscrição, “Escolha do tamanho” conforme 
item anterior, e está sujeito à disponibilidade conforme a grade fornecida pelo 
organizador do evento, não cabendo ao atleta reclamação devido ao seu tamanho 
após a sua escolha. Grade – Feminina: Camiseta M e Camiseta P; e Masculina: M, G e 
GG. 

 

Cronometragem  

1. O chip de cronometragem descartável será entregue no kit do atleta, junto com o 
número de peito, no dia de retirada do kit, em 30 de novembro de 2012. 

2. Empresa fornecedora de cronometragem “Tempo Certo Cronometragem Ltda.”. 

Parte Médica 

1. Haverá serviço de assistência médica em todo o percurso, para o caso de emergência 
envolvendo os inscritos na prova. Ambulatório completo, ambulâncias UTI e remoção.  

2. A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto 
haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância UTI para 
remoção, e o atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência quanto de 
continuidade, será efetuado na Rede Pública sob responsabilidade desta. 



 
 

3. O atleta ou seu(sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 
atendimento, eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a 
remoção/transferência até seu atendimento médico. 

 

Outras Informações 

1. Serão colocados à disposição dos participantes os banheiros internos do 
empreendimento (local da arena de prova), e o serviço de guarda-volumes será 
disponibilizado pela organização no local da largada/chegada da prova. 

2. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento etc. deixado 
no guarda-volumes nem por nenhum extravio de materiais ou prejuízo que porventura 
os atletas venham a sofrer durante a sua participação.  

3. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e 
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios 
utilizados pelos participantes no evento, independentemente de qual for o motivo, nem 
por nenhum extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas/participantes 
venham a sofrer durante a participação neste evento. 

4. Imagem: todos os atletas cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para os 
organizadores do evento em suas próximas ações de marketing. 

5. A corrida acontecerá com qualquer tempo (condições climáticas), podendo ser 
cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos 
participantes e/ou espectadores. 

6. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão 
Organizadora de forma soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas 
decisões. 

No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento assinalando a opção apresentada no 
sistema on-line, o participante aceita todos os termos do Regulamento e assume total 
responsabilidade por sua participação no evento. 

 

 

 


