Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da organização, por
motivos legais e motivo de força maior.
Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os
ATLETAS. O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, conhecendo os
riscos, grau de dificuldade, ineditismo, opção e formato da competição, percurso, metas e ou obstáculos,
local, período e condições climáticas em que o mesmo será realizado, isentando de qualquer
responsabilidade a ORGANIZAÇÃO, PATROCINADORES E REALIZADORES, em meu nome e de meus
sucessores.
O ATLETA ASSUME ESTAR CIENTE, QUE POR SER UM EVENTO TEMÁTICO DE HALLOWEEN PODERÁ HAVER
SUSTOS POR PARTE DOS MONSTROS, NÃO RECOMENDAMOS PARTICIPAÇÕES DE CRIANÇAS.

Regulamento 4ª Corrida Halloween Run Atibaia
1. A 2ª Corrida Halloween Run Atibaia, será realizada no dia 27 de Outubro de 2018, em percurso de
6.000 metros, denominada corrida de 6km, nas imediações do bairro Jardim do Lago.
2. A largada acontecerá às 20h30.
3. As inscrições acontecerão exclusivamente no site: www.minhasinscricoes.com.br, SÓ PODERÃO
PARTICIPAR ATLETAS ACIMA DE 14 ANOS COMPLETOS ATÉ A DATA DA INSCRIÇÃO.
Para os ATLETAS com idade inferior a 18 anos e que irão participar da CORRIDA 6K, será necessário a
autorização por escrito do PAI ou RESPONSÁVEL LEGAL, que poderá ser feita da seguinte forma:
* Com firma reconhecida e acompanhada de cópia autenticada de um Documento de Identidade do PAI ou
RESPONSÁVEL LEGAL, que deverá ser apresentada pelo ATLETA no ato da retirada do kit.
* Autorização de participação disponível para download no site: www.hrunatibaia.com.br, preenchida e
entregue pessoalmente no ato da retirada de kit, SOMENTE PELO PAI ou RESPONSÁVEL LEGAL. Neste caso,
haverá a necessidade, de assinatura de duas testemunhas, que se encontrem no local, angariadas pelo
ATLETA.
4. A data final para as inscrições será dia 15 de Outubro de 2018, ou antes, caso esgote-se o número de
inscrições colocado à disposição dos interessados que será de 1500 atletas.
5. Não serão entregues kits em locais e horários diferentes dos indicados pela Comissão Organizadora. Esta
corrida é organizada pela Empresa PLOTPRINT – gráfica Express, com a supervisão técnica da Federação
Paulista de Atletismo.
6. Um terceiro poderá retirar o kit do atleta desde que traga o Comprovante de Inscrição (boleto bancário
pago), e cópia do documento oficial do atleta.
A ENTREGA DOS KITS SERÃO DIA 25 E 26 EM LOCAL A DEFINIR E DIA 27 (NO DIA DA CORRIDA) SOMENTE
PARA MORADORES DE OUTRAS CIDADES ATÉ AS 18H NO LOCAL DO EVENTO.
7. O valor da inscrição é de R$ 69,00 no 1º lote que será para os primeiros 200 inscritos o 2º lote o valor
será de R$ 79,00 até 12 de agosto e 3º lote R$ 89,00 o fim das inscrições, não será devolvido em nenhuma
hipótese, a não ser algum problema vindo da empresa organizadora.
7.1 Atletas com mais de 60 anos terão desconto especial e valor único de R$ 49,00.
7.2 Assessorias com mais de 10 atletas terão desconto, o valor fixo de 65,00 + taxa até o fim das inscrições.

7.3 O atletas tem 7 dias para cancelamento das inscrição com devolução do dinheiro sem a taxa do site,
passando o prazo de 7 dias o atleta não poderá cancelar a inscrição, podendo somente repassar a inscrição
para outro atleta.
9. Atleta com Deficiência.
9a. Não haverá a CATEGORIA ATLETA COM DEFICIÊNCIA neste EVENTO.
9b. Devido a dinâmica do EVENTO e preservando a segurança dos mesmos, não está prevista a participação
de ATLETAS CADEIRANTES, ou quaisquer outra CATEGORIA ATLETA COM DEFICIÊNCIA.
9c. Caso haja algum ATLETA COM DEFICIÊNCIA inscrito e participante no EVENTO, o mesmo participará por
sua conta e risco isentando a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade.
10. O tapete de largada será desativado após 15 minutos do sinal de largada da prova.
11. O Diretor Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
12. Não será permitido que nenhum atleta participe da corrida sem o número de peito ou o chip, atletas
correndo com chip, mais sem número de peito será desclassificado.
13. Identificação dos patrocinadores de atletas, individualmente, poderá aparecer em propaganda dentro
da área de premiação.
14. Cada atleta terá um código numérico, no chip, o qual não poderá ser trocado, sendo passível de
desclassificação.
14.1. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura
ou alterações.
15. Os atletas deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso.
16. O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização ou pular a grade no momento da
largada estará passível de desclassificação.
17. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista do percurso. Por conta disso, os
órgãos oficiais responsáveis têm a informação das ruas que integram o trajeto da corrida com
antecedência.
18. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação.
19. O chip é de uso único e descartável, não sendo necessária a devolução do mesmo ao final da prova.
20. A 4ª Corrida Halloween Run Atibaia, terá duração máxima de 1h40min.
21. Qualquer atleta poderá ser submetido a exame antidoping.
22. A premiação da 1ª Corrida Halloween Run Atibaia será assim distribuída:
Categoria:
Premiação:
GERAL
1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino
18 'a 29 anos
1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino
30 'a 39 anos
1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino
40 'a 49 anos
1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino
50 'a 59 anos
1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino
Acima de 60 anos
1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino
Não haverá premiação em dinheiro.

Tempo:
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

23. Todos os atletas concluintes receberão medalha e camiseta alusiva ao evento.
24. Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, ao Diretor Geral da Prova até 30 minutos
após a divulgação dos resultados.
25. Os resultados extraoficiais serão publicados no site www.hrunatibaia.com.br partir de 14h00 do dia 28
de Outubro e oficialmente, com correções, 10 (dez) dias úteis após o evento.
26. A 4ª Corrida Halloween Run Atibaia, poderá ser realizada com chuva caso ocorra, podendo ser
cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes.
27. Extravio de material ou prejuízo que, por ventura, o atleta ou atletas venham a sofrer durante o
transcurso do evento não será de responsabilidade dos organizadores e ou dos patrocinadores da prova.
28. O Guarda Volume, a organização do evento não se responsabiliza por objetos de valores deixado no
interior, como dinheiro, relógio e qualquer tipo de aparelhos eletrônicos. O guarda volume será desativado
às 21h30, com 15 (quinze) minutos de tolerância a critério dos encarregados do setor. A partir deste
horário, os pertences estarão à disposição dos interessados, na sede da PLOTPRINT - Gráfica Express, em
horário comercial, de segunda a sexta, por 30 (trinta) dias a contar da data da prova.
29. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive
direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia
em qualquer tempo. O (a) atleta que se inscreve e consequentemente participa da corrida está
incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada através de fotos, filmes,
rádios, jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos
informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus a PLOTPRINT
EVENTOS ESPORTIVOS e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com tais direitos em qualquer tempo/data. Todos os atletas, staffs, organizadores e contratados
ao participar do evento estão aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada através de
fotos, filmes, rádios, jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação,
para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus a
PLOTPRINT EVENTOS ESPORTIVOS e aos patrocinadores. Qualquer forma de divulgação de imagens da
corrida ou interesse em destinar um profissional para a cobertura da corrida estará sujeita à autorização
aprovação pela empresa organizadora.
30. Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão final.

Regulamento corrida KIDS
1. Halloween Kids Atibaia será realizada dia 27 de outubro de 2018;
2. A primeira chamada será às 17h30 e a largada da primeira bateria será às 17h45
De acordo com a organização da prova, a idade mínima para crianças para inscreverem e participarem da
corrida são crianças de ambos os sexos, de 4 a 14 anos, regularmente Inscritos de acordo com o
regulamento oficial da prova;
3. A supervisão técnica da Corrida kids será da Balance Studio Fitness e Plotprint
4. A Halloween Kids Atibaia será disputada nas seguintes categorias e distâncias:

Faixa Etária
4 a 7 anos
8 a 11 anos
12 a 14 anos

Distância
100 m
300 m
500 m

Horário Largada
17h45
18h00
18h30

5. Atenção: Os horários estão previstos conforme o número de inscrição e poderão sofrer pequenas
alterações, conforme o total de inscrito em cada bateria.
7. As inscrições estarão disponíveis até o término destas, ou seja, até que seja atingido o limite técnico de
150 (cento e cinquenta) participantes;
8. Nas baterias de 4 a 7 anos, um adulto responsável poderá acompanhar a criança participante.
a) O preenchimento incorreto da data de nascimento acarretará a desclassificação do participante.
b) A inscrição deverá ser preenchida e autorizada pelo (a) responsável.
c) O número de peito do participante é pessoal e intransferível, não podendo qualquer criança ser
substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito para outra
criança e não comunicar os organizadores do evento formalmente por escrito será responsável por
qualquer acidente ou dano que venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da
organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova;
d) Os valores estão sujeitos à alteração no decorrer do período de inscrição;
Corrida Halloween KIDS Atibaia R$ 49,00 até dia 13 de outubro.
8. A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o
número de inscrições e os valores, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões
estruturais, sem aviso prévio;
9. No ato da inscrição, o responsável pelo participante deverá ler o regulamento e o termo de
responsabilidade da prova, constante no site do evento, não podendo alegar falta de conhecimento dos
mesmos;
10. Os participantes 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;
11. O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso a criança desista da prova;
12. Não serão entregues kits de participação após o evento;
§ Parágrafo Único: O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará
impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit;
13. O kit de corrida será composto por uma camiseta de tecido tecnológico, número de peito, alfinetes e
brindes dos patrocinadores. O kit somente poderá ser retirado pelo responsável da criança inscrita
mediante apresentação do protocolo de inscrição, o respectivo recibo de pagamento e RG (caso este
possua);
13.1 A retirada de kits deverá acontecer na sexta-feira (26/10) das 10h às 19h em local ainda a definir e
sábado (27/10), das 13h às 18h no local do evento, para os moradores de outras cidades.
§ Parágrafo Único: O tamanho da camiseta está sujeito a alteração, de acordo com a disponibilidade.

13.2 A corrida Kids não terá, chip de cronometragem.
14. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou
alterações, durante toda a realização do evento, sendo passíveis de desclassificação os participantes que
não cumprirem este artigo;
15. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização
especifica para este fim e cópia de documento de identificação do inscrito;
16. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir todos os seus dados cadastrais e o
número de peito;
17. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit;
PARTICIPAÇÃO
1. Os responsáveis deverão estar com as crianças participantes no local de largada, com pelo menos 30
minutos de antecedência da largada de sua bateria, quando serão dadas as instruções finais;
2. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. É obrigatório o uso do número do
atleta no peito.
3. A participação das crianças na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, bem
como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização da prova;
4. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema online ou na ficha de inscrição, o responsável da criança aceita todos os termos do regulamento e assume
total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o
Termo de responsabilidade disponível no site do evento.
PREMIAÇÃO
A premiação da Corrida Halloween Kids Atibaia será assim distribuída:
1. Todas as crianças que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos,
receberão medalhas de participação
2. Não haverá premiação em dinheiro;
§ Parágrafo Único: Não serão entregues medalhas e brindes para as crianças que mesmo inscritas, não
participarem da prova.
3. Não haverá premiação para categoria por faixa etária.
4. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de forma
soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

