REGULAMENTO
1. EVENTO
O FESTIVAL TRIKIDS, tem como lema nadar, pedalar, correr e se DIVERTIR. O evento vai
muito além da atividade física, o objetivo principal é promover uma manhã de lazer para
as crianças/adolescentes e família. Queremos incentivar a prática de esportes nas
crianças e adolescentes, pois a prática de atividades físicas — especialmente esportes —
tem papel importante no desenvolvimento motor, cognitivo, físico e social de crianças e
adolescentes, além de prevenir doenças.
Paralelo ao evento, finalizando o mês de comemoração do dia das crianças, iremos
disponibilizar para os participantes brinquedos e atividades acompanhadas por
recreadores.
2. LOCAL
O FESTIVAL TRIKIDS será realizado na Praia de Camburi, altura do Posto 5, quiosque
Mahô GastroBar no dia 31 de outubro de 2021.
3. DAS FAIXAS ETÁRIAS E SUAS DISTÂNCIAS
Teremos disponibilidade de participação de crianças com as seguintes idades e
distâncias:
•

3 e 4 anos – Essas crianças terão uma experiência diferente. Junto com os pais
elas entram em uma piscina para crianças (3 a 4 metros), vão até suas bicicletas
(com rodinhas ou não) e fazem um circuito de 15 metros e depois, de mãos dadas
com os pais, fazem uma corrida de 15 metros até o pórtico de chegada.

•

5 e 6 anos – Nadam 25 metros no mar, contornando boias de natação paralela a
praia, seguem para a área de transição, pegam suas “bikes”, pedalam 400 metros,
retornam à transição, deixam suas “bikes” e correm 100 metros em um circuito
feito na pista finalizando no pórtico de Chegada.

•

7 a 9 anos - Nadam 150 metros no mar, contornando boias de natação paralela à
praia, seguem para a área de transição, pegam suas “bikes”, pedalam 2.000
metros, retornam à transição, deixam suas “bikes” e correm 600 metros em um
circuito feito na pista finalizando no pórtico de Chegada.

•

10 a 12 anos - Nadam 200 metros no mar, contornando boias de natação paralela
à praia, seguem para a área de transição, pegam suas “bikes”, pedalam 4.000
metros, retornam à transição, deixam suas “bikes” e correm 800 metros em um
circuito feito na pista finalizando no pórtico de Chegada.
OBS.: OS PAIS, CASO QUEIRAM, PODEM ACOMPANHAR OS FILHOS NA ETAPA DE
NATAÇÃO. PORÉM, NO CICLISMO E CORRIDA, EXCETUANDO AS CRIANÇAS COM
IDADE INFERIOR A 7 ANOS, OS PAIS NÃO PODEM ACOMPANHAR AS CRIANÇAS.

4. DA DATAS E HORÁRIOS

O FESTIVAL TRIKIDS será realizado no dia 31 de outubro de 2021 a partir das 8:00 horas.
Teremos atividades pela manhã toda.
5. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no site da TicketAgora no período de 01 a 29 de outubro
de 2021, podendo encerrar antes se o limite de 100 (cem) vagas forem preenchidas.
6. DOS VALORES E LOTES DE VENDAS
1º lote – R$ 180,00 (cento e oitenta reais) – 20 unidades
2º lote – R$ 200,00 (duzentos reais) – 40 unidades
3º lote – 220,00 (duzentos e vinte reais) – 40 unidades
7. DO KIT ATLETA E SUA RETIRADA
O kit atleta será composto de camisa alusiva ao evento, número de competição e, após
cumprimento das atividades, medalha de participação.
O kit atleta será retirado na mesma data e local do evento no período das 7:00 às 8:00
horas.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
•
•

Não forneceremos toucas, as crianças devem estar com toucas de natação
próprias;
Haverá no local brinquedos e recreadores para outras atividades;

9. TERMO DE RESPONSABILIDADE/DECLARAÇÃO (feita pelos pais)
Eu, "identificado no cadastramento de inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades,
DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Meu filho (a) está participando do FESTIVAL TRIKIDS com o meu consentimento;
2. Meu filho (a) goza de boa saúde e não vejo problemas que participe nas atividades
propostas para a idade dele (a);
3. Assumo que, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos na
participação de meu filho (a) no FESTIVAL TRIKIDS são de meu conhecimento,
isentando a VidAtiva Eventos, seus organizadores, realizadores, colaboradores e
patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos
materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da
participação neste evento;
4. Autorizo o uso de minha imagem de meu filho (a), assim como familiares e amigos,
para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio
de comunicação, sem geração de ônus para os realizadores, organizadores, mídia e
patrocinadores;
5. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança
pública todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia,
inscrição, entre outros gastos despendidos pela participação de meu filho (a) serão
suportadas única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão Organizadora e

a empresa responsável pelo ressarcimento de qualquer destes custos;
6. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento
da PROVA;
7. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE/DECLARAÇÃO, isentando assim quem quer que seja, de toda e
qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por
consequência da minha participação nesta PROVA.
O ACEITE A ESSE TERMO DE RESPONSABILIDADE/DECLARAÇÃO, SERÁ DADO COM
A CONCRETIZAÇÃO DE SUA INSCRIÇÃO NO FESTIVAL TRIKIDS.

