REGULAMENTO
Rotary Day 2019 - 4ª Corrida contra a Pólio
O “Rotary Day - 4ª Corrida contra a Pólio” – é um Evento lúdico-esportivo que contempla uma
corrida infantil, uma corrida para adultos e uma caminhada para a Família, realizado pelo Rotary
Club de São Carlos-Clima, organizado pela I9 Esportes e apoio da L9 Propagandas, que através
de sua Organização, dará pleno cumprimento ao regulamento da prova e responderá por todos os
detalhes da realização do evento.
1. DO EVENTO
O Evento ocorrerá no dia 24 de Novembro de 2019 - Domingo, no PARQUE ECO ESPORTIVO
DAMHA, na represa do Chibarro em São Carlos – SP, com qualquer condição climática.

Sem efeito competitivo e fins lucrativos, o “Rotary Day - 4ª Corrida contra a Pólio” é uma ação
social que tem o intuito de aumentar a conscientização, apoio financeiro e engajamento da
sociedade com relação à luta contra a poliomielite, arrecadando recursos para combate contra
a POLIOMIELITE no mundo, proporcionando paralelamente aos participantes uma manhã sócioesportivo-educativo, o qual terá a seguinte programação:



1ª Corrida Contra a Pólio – Distâncias de 05 e 10 km – Largada as 08 h;



1ª Caminhada da Família Contra a Pólio – Distâncias de 03 km – Largada as 08h10;



4ª Corrida Infantil contra a Pólio – Diversas distâncias – Início as 09 h (Após o término
da 1ª Corrida “Contra a Pólio” e a 1ª Caminhada da Família “Contra a Pólio”).

2. DA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do Evento:
a) 4ª Corrida Infantil contra a Pólio - toda criança que já se locomove sozinha (01 ano
ou menos) até 13 anos completos (inclusive portadoras de necessidades especiais).
b) 1ª Corrida Contra a Pólio – atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 14
(quatorze) anos para a corrida de 5K e de 16 (dezesseis) anos para a corrida de 10K,
bem como que estejam aptas à prática esportiva;

c) 1ª Caminhada da Família Contra a Pólio – todos da Família que estejam aptas à
prática esportiva.
Obs.: Os atletas menores de 18 anos poderão participar da prova 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 retida pela organização, no ato da entrega do kit.
3. DA INSCRIÇÃO / DA TAXA
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de Novembro, através do site do Evento:
http://corridainfantilrotary.com.br/, ou quando atingir os seguintes limites:



4ª Corrida das Crianças – 400 vagas



1ª Corrida e 1ª Caminhada – 600 vagas

3.1 DAS TAXAS



R$ 50,00 (Cinquenta reais) para as modalidades Corrida 10K e 5K e Caminhada;



R$ 25,00 (Vinte e cinco reais) para Corrida Infantil.

4. DA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO ROTARY DAY 2019 - 4ª CORRIDA CONTRA A
PÓLIO
A 1ª Corrida Contra a Pólio terá a largada as 08h e compreenderá uma corrida com percursos
de 05 (cinco) e 10 (dez) km, contando com equipe de apoio e pontos de água para hidratação dos
atletas/participantes. Todos os inscritos serão identificados através do número de peito, chip e
camiseta do evento.
A 1ª Caminhada da Família Contra a Pólio terá largada as 08h10, compreendendo uma
caminhada com percurso de 03 km, equipe de apoio pontos de água para hidratação dos
participantes. Todos os inscritos serão identificados e camiseta do evento.
A 4ª Corrida das Crianças Contra a Pólio terá início as 09 h, ou após o término da 1ª Corrida
contra Pólio e 1ª Caminhada da Família contra a Pólio, respeitando o cronograma bem como
as seguintes categorias, distâncias e ordem:

Categoria
01 ano

Distância
25 metros

Horário
9 horas

02 anos

50 metros

na sequência

03 anos

50 metros

na sequência

04 anos

100 metros

na sequência

05 anos

100 metros

na sequência

06 anos

150 metros

na sequência

07 anos

150 metros

na sequência

08 anos

200 metros

na sequência

09 anos

200 metros

na sequência

10 anos

300 metros

na sequência

11 anos

300 metros

na sequência

12 anos

500 metros

na sequência

13 anos

500 metros

na sequência

Obs. 1: Crianças com idades de 00 (zero) a 02 (dois) anos farão o percurso em piso de
EVA, acompanhada(s) pelos pais;
Obs. 2: Crianças com idades de 03 (três) anos a 13 (treze) anos farão percurso
demarcado pela ORGANIZAÇÃO, em distância compreendida entre 50 (cinquenta) a 500
(quinhentos) metros conforme sua faixa etária, podendo, os Pais acompanharem seu filho
pelo percurso.
Obs. 3: Os horários das largada poderão sofrer pequenas alterações, antecipação ou
atraso decorrente da quantidade de inscritos de cada categoria e também em relação ao
término da 1ª Corrida e 1ª Caminhada.

5. DO KIT
Para a 1ª Corrida Contra a Pólio – Cada atleta inscrito terá direito a 01 (um) kit composto por:
Camiseta alusiva ao Evento com função da Dry Fit*; medalha personalizada; chip descartável;
número de identificação de peito.

Para a 1ª Caminhada da Família Contra a Pólio – O Kit será composto por: Camiseta alusiva ao
Evento com função da Dry Fit*; identificação.
Para a 4ª Corrida Infantil Contra a Pólio – O Kit será composto por: Camiseta alusiva ao Evento
com função da Dry Fit*; medalha personalizada; pulseira de identificação; hidratação; fruta;
brindes; sorteio e direito o utilização de brinquedos infantis.
*Tamanhos das camisetas no final deste regulamento.

5.1 DA RETIRADA DO KIT
Os KITS serão entregue nos dias 21/11 (5ª Feira), 22/11 (6ª Feira) e 23/11(Sábado) das
10 às 22 horas na Loja Track & Field localizada no Shopping Iguatemi São Carlos –
Rua Passeio dos Flamboyants, 200 - Parque Faber Castell II, São Carlos - SP, CEP
13561-352:

a) KIT Corrida Infantil - Dá direito ao inscrito antes do Evento – recebimento da
pulseira de participação e camiseta personalizada alusiva ao Evento e após sua
participação, recebimento de medalha de participação, fruta, água, brindes e
participação no sorteio.
b) KIT Corrida 5k/10k– Dá direito ao inscrito antes do Evento – recebimento da
Camiseta alusiva ao Evento com função da Dry Fit, chip descartável e número de
peito e após sua participação, recebimento de medalha personalizada,
hidratação, fruta e participação no sorteio;
c) KIT Caminhada - Dá direito ao inscrito antes do Evento – recebimento Camiseta
alusiva ao Evento com função da Dry Fit e identificação e após sua participação,
recebimento de medalha personalizada, hidratação, fruta e participação no sorteio;
Obs1. Para participação nos sorteios as CRIANÇAS deverão depositar na URNA sua ficha
de inscrição.
Obs2. Para Participação nos sorteios OS CORREDORES E OS CAMINHANTES deverão
destacar do número de peito, a serrilha sorteio e depositar na URNA.
Obs3. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.

5.2. PROCEDIMENTO PARA RETIRADA: O atleta deverá comparecer ao local para
retirada de chip e kit na data e horário indicado munido de documento de identidade com
foto e o comprovante de inscrição emitido pelo canal de inscrições on-line, oficial do

evento, e o respectivo recibo de pagamento, para facilitar a retirada de seu kit. Em
nenhuma hipótese serão entregues kits/chips fora do dia e horário pré-definido. O
atleta que não retirar o chip no prazo determinado poderá participar do evento,
porém sem direito a classificação e premiação.

O Kit da Corrida Infantil somente poderá ser retirado pela criança inscrita ou pelo
responsável munido de documento de identidade com foto e o comprovante de inscrição
emitido pelo canal de inscrições on-line oficial do evento, e o respectivo recibo de
pagamento.
Obs.: É obrigatória a apresentação do recibo de inscrição e comprovante de pagamento
na retirada de kit.
5.3. KIT NÃO RETIRADO: Não haverá entrega de kits no dia do evento (24/11) ou após o
evento.
5.4. KIT CAMINHADA: os inscritos na modalidade caminhada não terão direito ao chip de
aferição de tempo, motivo pelo qual seu kit será constituído pela camiseta e identificação.
6. DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO (SOMENTE CORRIDA 5K/10K)
Será adotado para o resultado da prova e ordem de classificação, de acordo com as faixas
etárias, o tempo LÍQUIDO dos inscritos, ou seja, o tempo cronometrado a partir do momento em
que o atleta passa pelo tapete na largada até a passagem do atleta pelo tapete no momento da
chegada.
Serão premiados com produtos oferecidos pela TRACK&FIELD, imediatamente após a liberação
e apuração dos resultados da prova pela Organização, os 03 (três) primeiros colocados NO
GERAL na seguinte ordem das modalidades: 1) Corrida 5K masculino e feminino; 2) Corrida 10K
masculino e feminino.
As crianças e os participantes da 4ª CORRIDA INFANTIL CONTRA A PÓLIO; 1ª CORRIDA
CONTRA A PÓLIO e 1ª CAMINHADA DA FAMILIA CONTRA A POLIO receberão medalhas de
participação (Medalha Finisher), por ter cumprido com o quanto proposto pela organização no
Evento.

7. DO LOCAL DO EVENTO
7.1. Acesso ao PARQUE ECO ESPORTIVO DAMHA, na represa do Chibarro em São
Carlos e estacionamento.
7.2. Espaço particular, parceiro do evento e que no dia permitirá o acesso dos veículos até
a Represa do Chibarro, onde estará montada toda a estrutura do Evento;
7.3. Os participantes deverão estacionar seu veículo, seguindo as orientações das
equipes, que estarão no local.
8. CONSIDERAÇÕES / DA REGULAMENTAÇÃO DO EVENTO
a) Os inscritos devem estar uniformizados, com os números de peito da edição atual da prova
(2019) colocados na área frontal da camiseta, na altura do peito e com o chip de
cronometragem afixado no tênis.
b) As informações do participante deverão ser fornecidas pelo responsável, que confirma e se
refere às perfeitas condições de saúde da criança, corredores e caminhantes e à
inexistência de qualquer impedimento para participação do Rotary Day 2019 – Corrida
contra a Pólio;
c) A informação incorreta dos participantes acarretará na correção de seus dados e a
inclusão deste no local pertinente;
d) O evento é exclusivo aos inscritos que estiverem utilizando camisetas, pulseira de
identificação (Crianças), número de peito/identificação (Corredores e Caminhantes),
colocados na área frontal da camiseta, na altura do peito e com o chip de cronometragem
afixado no tênis (Corredores), sendo pessoal e intransferível.
e) Caso o participante desista da prova, o valor da inscrição não será restituído.
f) Após a Organização cumprir com o pagamento de todos os custos /investimentos para a
efetiva realização do evento, todo recurso remanescente arrecadado será doado para a
Fundação Rotaria, especificamente ao Fundo Pólio Plus - https://my.rotary.org/pt/donate
g) Eventuais despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras
despesas necessárias ou provenientes para participação do inscrito antes, durante e
depois do EVENTO, são de responsabilidade do inscrito participante.
h) O responsável conhece e entende os riscos envolvidos, bem como suas consequências
pela participação do Evento e isentam seus ORGANIZADORES, COLABORADORES e
PATROCINADORES DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer

danos materiais, morais ou físicos que, porventura, venha a sofrer, advindos da
participação no evento.
i)

A Organização é soberana para as decisões decorrentes de resultados ou impugnações e
de sua decisão não caberá recurso.

j)

O Rotary Day 2019 - 4ª Corrida contra a Pólio contará com serviço de atendimento
emergencial aos participantes, através de uma ambulância, contratada pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA, parceira do Evento;

k) A ORGANIZAÇÃO providenciará a instalação no local do Evento de banheiros químicos e
Guarda Volumes para atendimento aos participantes do Evento;
l)

Os volumes serão armazenados conforme o número de peito dos atletas e serão retirados
pelos proprietários mediante a apresentação desse número ao atendente. Em caso de
extravio do número de peito, será obrigatória a apresentação de documento de identidade.

m) A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as eventuais despesas médicas que
os participantes do Evento, sejam criança, corredores, caminhantes ou seus responsáveis
ou acompanhantes, venham a ter durante ou após o evento.;
n) Não

haverá

reembolso,

PATROCINADORES,

por

parte

APOIADORES

da
e

ORGANIZAÇÃO,
REALIZADORES,

bem
de

como

seus

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 participantes venham a sofrer durante a participação no Evento;
o) A ORGANIZAÇÃO do Evento, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES e
REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo
participante inscrito no Evento, seu responsável ou acompanhante, seja ao patrimônio
público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva
responsabilidade do autor;
p) Para a CORRIDA INFANTIL CONTRA A PÓLIO, será obrigatória a utilização da pulseira
de identificação da categoria, bem como da camiseta, devendo a pulseira ser fixado no
punho da criança participante. O kit é de uso pessoal e intransferível;
q) Para participação da 1ª CORRIDA CONTRA A PÓLIO e 1ª CAMINHADA CONTRA A
PÓLIO, será obrigatório à utilização do número de peito com a respectiva identificação,
bem como da camiseta, qual dará acesso as áreas restritas ao público em geral, bem com
o direito ao recebimento da medalha de participação, premiação de acordo com o item 7
deste Regulamento, e demais itens que fizerem parte do evento;
r) Os responsáveis pelo participante da 4ª CORRIDA INFANTIL CONTRA A PÓLIO
declaram ainda que se comprometem a instruir a criança a seguir atentamente as
orientações da Empresa Organizadora do EVENTO, e, portanto, isentam os

ORGANIZADORES, PATROCINADORES e APOIADORES de qualquer responsabilidade
quando a criança se recusar a seguir as suas orientações e, assumindo, ainda, toda e
qualquer consequência dos atos da criança durante o percurso, bem como durante a
realização do EVENTO;
s) Ao efetuar a inscrição para Rotary Day 2019 - 4ª Corrida contra a Pólio; 1ª Corrida
Rotary Day Contra a Pólio; 1ª Caminhada da Família Contra a Pólio e 4ª Corrida
Infantil Contra a Pólio os responsáveis pela inscrição do participante cedem à Empresa
i9 Esportes e ao Rotary Club de São Carlos-Clima, em caráter definitivo, a título gratuito
e por prazo indeterminado, todos os direitos de utilização de seu nome, imagem e voz,
para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos ao EVENTO, em vídeos,
fotografias, mídia impressa, envio de e-mail, internet e alternativa, podendo a Empresa i9
Esportes e Rotary Club de São Carlos-Clima, utilizar o material produzido com o nome,
imagem e voz da criança, sem limitação de prazo, dentro e fora do território nacional, sem
geração

de

ônus

para

a

Empresa

i9

Esportes,

ORGANIZADORES

e

PATROCINADORES. Os responsáveis estão cientes de que, por ser total a cessão de
direitos aqui referidos, a Empresa i9 Esportes e o Rotary Club de São Carlos-Clima
ficam autorizados a executar livremente montagens com as imagens ora cedidas, não
havendo limite de reprodução do material, responsabilizando-se pela correta utilização das
obras ao final da produção. Todos os materiais produzidos com a utilização do nome,
imagem e voz cedidos serão de propriedade única e exclusiva da Empresa i9 Esportes e
Rotary Club de São Carlos-Clima, para todos os fins e efeitos legais;
t) Ao efetuar a inscrição para o Rotary Day 2019 - 4ª Corrida contra a Pólio; 1ª Corrida
Rotary Day Contra a Pólio; 1ª Caminhada da Família Contra a Pólio e 4ª Corrida
Infantil Contra a Pólio, o inscrito, o representante legal, pai ou responsável pela criança
inscrita, o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência
desta inscrição para outro participante, bem como reembolso do valor da inscrição;
u) Ao efetuar a inscrição para o Rotary Day 2019 - 4ª Corrida contra a Pólio; 1ª Corrida
Rotary Day Contra a Pólio; 1ª Caminhada da Família Contra a Pólio e 4ª Corrida
Infantil Contra a Pólio, o representante legal, pai ou responsável da pessoa inscrita,
disponibiliza seus dados e autoriza aos ORGANIZADORES, PATROCINADORES,
APOIADORES, REALIZADORES e PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem em
seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos,
mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência;
v) Ao se inscrever no Rotary Day 2019 - 4ª Corrida contra a Pólio; 1ª Corrida Rotary Day
Contra a Pólio; 1ª Caminhada da Família Contra a Pólio e 4ª Corrida Infantil Contra a
Pólio, através do preenchimento e assinatura das fichas de inscrição ou equivalentes

(ofícios, listagens de equipes, internet etc), os participantes se declaram automaticamente,
que estão em condições clínicas e físicas para a participação no evento e que participarão
por livre e espontânea vontade, isentando a Organização, Patrocinadores, Apoiadores e
demais órgãos, públicos ou privados envolvidos na organização do evento, em seu nome e
de seus sucessores, de quaisquer responsabilidades por problemas de saúde que possam
estar sujeitos em função dessa participação, bem como de toda e qualquer
responsabilidade legal, declarando também conhecedores dos itens deste regulamento e
com os quais concordarão plena e integralmente.
w) A ORGANIZAÇÃO mobilizará recursos para oferecer toda a assistência aos participantes
durante a realização do evento, não podendo ser responsabilizada, no entanto, por
acidentes sofridos durante a prova, correndo por conta dos atletas participantes as
despesas por ventura decorrentes.
x) A ORGANIZAÇÃO do Evento ROTARY DAY 2019 - 4ª CORRIDA CONTRA A PÓLIO
poderá, sem aviso prévio, suspender/cancelar o evento por qualquer questão que ponha
em risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismo, condições meteorológicas
desfavoráveis e/ou motivos de força maior, alheios à vontade da Organização, ou qualquer
fato que considere de natureza grave, adotando todas as medidas que julgar necessário,
sendo que aos inscritos não caberá solicitar devolução do valor da inscrição ou qualquer
tipo de indenização, seja a que título for.
y) A COMISSÃO ORGANIZADORA reserva-se o direito de incluir no evento crianças ou
equipes especialmente convidadas
z) Ao efetuar a inscrição para participação no Rotary Day 2019 - 4ª Corrida contra a Pólio;
1ª Corrida Rotary Day Contra a Pólio; 1ª Caminhada da Família Contra a Pólio e 4ª
Corrida Infantil Contra a Pólio, os responsáveis pela inscrição do participante declaram
que aceitam e estão de acordo com todos os termos do Regulamento do Evento e suas
regras aqui descritas;
As dúvidas e/ou omissões deste regulamento ou no decorrer da prova serão dirimidas pela
Comissão Organizadora da Rotary Day 2019 - 4ª Corrida contra a Pólio de forma soberana, não
cabendo qualquer tipo de recurso.

