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REGULAMENTO CORRIDA NITERÓI KIDS RUN 
 
DATA: 14 de setembro de 2019  LOCAL: Caminho Niemeyer, Centro - Niterói 

HORA: A partir das 15h 

IDADE: De 02 a 16 anos 

INSCRIÇÕES: 15 de maio a 5 de setembro. 

VALOR: 
1º lote: até 15/05 - 55,00 
2º lote : 16/05 a 15/07 - R$ 70,00 
3º lote: 16/07 a 05/09 - R$ 85,00 
INFORMAÇÕES: www.3aeventos.com/niteroikidsrun 
 

A corrida será realizada na Praça do Caminho Niemeyer, Niterói e será um dia de muita 
diversão para as crianças. Depois de correr elas terão o direito de brincar nos 
brinquedos infláveis que a organização irá disponibilizar e ainda teremos várias 
oficinas. 

 
KIT DO ATLETA 
O kit contém: camisa, sacola, número, pulseira e possíveis brindes de patrocinadores. A 
pulseira dará direito a criança usufruir dos brinquedos disponíveis (cama elástica, escorrega 
inflável entre outros) e das oficinas educativas. 
 
A ENTREGA DOS KITS será nos dias 13 e 14 de setembro, sexta e sábado, no Caminho 
Niemeyer. Horário: Sexta das 14h às 18h e no sábado das 9h às 14h:30.   
Caso a criança não retire o seu kit nos dias citados, perderá o direito de participar do evento e 
não poderá retirar o kit posteriormente. 
A escolha do tamanho da camisa será de acordo com a ordem de chegada para entrega do 
mesmo e disponibilidade do estoque. 

 
INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas pelo site www.3aeventos.com/niteroikidsrun. 
Em caso de desistência, devolvemos o valor total pago caso seja antes de 10 dias do evento. 
Depois disso não haverá devolução do valor. 

 
DA PROVA 
A distância da corrida será de acordo com a idade da criança conforme quadro abaixo: 
 

  2 a 4 anos-------25m 
  5 a 6 anos-------50m 
  7 a 8 anos------100m 
  9 a 10 anos----200m 
 11 a 12 anos---300m 
 13 a 14 anos---400m 
 15 a 16 anos---400m 

http://www.3aeventos.com/niteroikidsrun
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A largada se dará em baterias por idade. Cada bateria terá no máximo 8 crianças. 
Crianças até 4 anos poderão correr com os pais, caso se sintam inseguras. 

A primeira largada, 2 anos de idade, se dará às 15h! 

 
DA PREMIAÇÃO 
Todos os atletas receberão medalha de finisher. 
 

DOS BRINQUEDOS 
As crianças inscritas na prova e que estiverem usando a pulseira (parte integrante do kit do 
atleta) poderão brincar nos brinquedos infláveis a vontade. 
A criança que não estiver com a pulseira não poderá brincar. 
 

DAS OFICINAS EDUCATIVAS 
Várias oficinas educativas estão disponíveis para as crianças inscritas e com a pulseira do 
evento. Dentre elas: Oficina de Saúde Bucal; Futebol Fun; Comendo melhor e saudável e 
apresentação de tecido acrobático. 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Em casos fortuitos ou força maior, não será devolvida a inscrição ao atleta. 
 
Maiores informações entrar em contato com: 
Karen Casalini – 99949-1815 / 3aeventos.karen@gmail.com 
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