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PRO-ATIV KIDS 

 

 

1. FINALIDADE 

 

1. A Corrida PRO-ATIV KIDS será realizada no dia 18 de setembro na Chácara da 

Associação da Vila Militar (AVM), localizada na Rua Miguel Ângelo Pelanda, 610 - 

Ganchinho, Curitiba - PR, 81940-502 (área totalmente em grama). 

2. Objetiva-se com o evento oportunizar um momento de promoção da atividade física 

através da corrida/caminhada pedestre exclusiva para crianças e jovens, dos 02 aos 

14 anos (INCLUISIVE PCD – pessoas com deficiência - LEI Nº 13.146 DE 06 DE 

JULHO DE 2015, dentro das limitações estruturais do espaço), bem como sua 

interação com familiares e amigos, todos inseridos num ambiente lúdico e divertido 

que irá oportunizar atrações além da corrida; 

3. A Empresa Pro-Ativ Eventos será a responsável pela organização do evento, não 

havendo vinculo de responsabilidade por parte da Associação da Vila Militar (AVM) 

que cedeu o espaço e incentiva ações benéficas a saúde das pessoas; 

4. O presente regulamento se destina a execução do evento e contempla todas as 

informações necessárias para a sua realização. 

 

2. CATEGORIAS 

 

Categorias por idades Data de nascimento Percursos 

Crianças de 2 a 3 anos (nascidas em 2020 / 2019) 50m* 

Crianças de 4 a 5 anos (nascidas em 2018 / 2017) 100m 

Crianças de 6 a 7 anos (nascidas em 2016 / 2015) 200m 

Crianças de 8 a 9 anos (nascidas em 2014 / 2013) 300m 

Crianças de 10 a 11 anos (nascidas em 2012 / 2011) 400m 

Crianças de 12 anos (nascidas em 2010)  500m 

Jovens de 13 e 14 anos (nascidos em 2009 / 2008) 1.000m 
*Devem fazer OBRIGATORIAMENTE acompanhadas de um responsável 

 

3. PREMIAÇÕES 

 

5. Premia-se com: 

- Medalha de Participação todos os inscritos que concluírem a sua prova; 

- Troféu Especial do 1º ao 3º Lugar Geral Masculino e Feminino por categorias, 

exceto para a categoria de 2 a 3 anos; 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

- Os troféus serão entregues logo após a chegada, em rápida premiação; 

 

 

 



 

 

 

6. A idade mínima para participação no evento é de 02 anos, e a máxima 14 anos. Todos 

devem estar acompanhados de um responsável no dia do evento. 

7. Para efeito das faixas etárias, valerá a idade em 31/12/2022. 

 

4. INSCRIÇÕES 

 

8. Serão realizadas pelo site: https://www.ticketsports.com.br/, através do site da 

organizadora: https://www.proativeventos.com.br/, ou ainda diretamente com os 

contatos da organização. 

 

KIT PARTICIPAÇÃO, Inclui: 

- Número de peito; 

- Squeeze promocional; 

- Medalha de participação pós prova; 

- Kit com brindes pós prova; 

- Produtos de Patrocinadores/Apoiadores (se houver); 

- Acesso à área kids do eventos com diversas atrações. 

 

KIT COMPLETO, Inclui: 

- Número de peito; 

- Squeeze promocional; 

- Camiseta personalizada; 

- Sacochila personalizada 

- Medalha de participação pós prova; 

- Kit com brindes pós prova; 

- Produtos de Patrocinadores/Apoiadores (se houver); 

- Acesso à área kids do eventos com diversas atrações. 

Obs.: ENQUANTO DURAR O ESTOQUE (DISPONIBILIDADE) 

 

INVESTIMENTO**: 

 

LOTE PROMOCIONAL: Até 15 de agosto de 2022 

KIT PARTICIPAÇÃO: 

- Comunidade - R$ 49,90 + taxa 

- Dependentes de Sócios da AVM e Alunos CVM - R$ 44,90 + taxa 

- PCD: Tem 50% de desconto neste Kit (LEI Nº 12.933, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013) 

KIT COMPLETO: 

- Comunidade - R$ 79,90 + taxa 

- Dependentes de Sócios da AVM e Alunos CVM - R$ 74,90 + taxa 

- PCD: Tem os 50% de desconto do Kit Participação, deduzidos neste kit - Comunidade 

R$ 54,95; Dependentes de Sócios da AVM e Alunos CVM R$ 52,45 

 

LOTE 1: De 16 a 31 de Agosto de 2022 

KIT PARTICIPAÇÃO: 

- Comunidade - R$ 59,90 + taxa 

- Dependentes de Sócios da AVM e Alunos CVM - R$ 54,90 + taxa 

- PCD: Tem 50% de desconto neste Kit (LEI Nº 12.933, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013) 

 

https://www.ticketsports.com.br/
https://www.proativeventos.com.br/


 

 

KIT COMPLETO: 

- Comunidade - R$ 89,90 + taxa 

- Dependentes de Sócios da AVM e Alunos CVM - R$ 84,90 + taxa 

- PCD: Tem os 50% de desconto do Kit Participação, deduzidos neste kit - Comunidade 

R$ 59,95; Dependentes de Sócios da AVM e Alunos CVM R$ 57,45 

 

LOTE 2: De 01 a 10 de setembro de 2022 

KIT PARTICIPAÇÃO: 

- Comunidade - R$ 69,90 + taxa 

- Dependentes de Sócios da AVM e Alunos CVM - R$ 64,90 + taxa 

- PCD: Tem 50% de desconto neste Kit (LEI Nº 12.933, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013) 

KIT COMPLETO: 

- Comunidade - R$ 99,90 + taxa 

- Dependentes de Sócios da AVM e Alunos CVM - R$ 94,90 + taxa 

- PCD: Tem os 50% de desconto do Kit Participação, deduzidos neste kit - Comunidade 

R$ 64,95; Dependentes de Sócios da AVM e Alunos CVM R$ 62,45. 

 

IMPORTANTE: Crianças enquadradas como PCD (LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 

2015.) 

 

**O investimento contempla a participação no evento, os prêmios, materiais e 

mimos descritos em cada caso, além da possibilidade de uso do espaço (área kids 

com parquinho, infláveis e camas elásticas, churrasqueiras (se disponível no 

momento), ampla área verde, área de alimentação (custos terceirizados), lago para 

pescaria, bosque para passei (trilhas), área de futebol, etc.  

 

OBSERVAÇÕES: 

 

9. Resultante deste investimento, durante o Evento, poderá haver o sorteio de brindes 

aos participantes; 

10. A prova será limitada ao número total de 400 participantes; 

11. No ato da inscrição é obrigatório o preenchimento de todos os campos do sistema 

online: 

12.  A inscrição no KIT COMPLETO da direito a uma Camiseta e Sacochila 

(Personalizados do Evento), podendo ser solicitado nos tamanhos unissex, conforme 

tabela abaixo: 

 

Tamanhos Medida Altura (cm) Medida Largura (cm) 

4 46 31 

6 50 35 

8 53 37 

10 56 39 

12 58 40 

14 60 47 

PP 65 47 

*Esteja atento aos valores acima, pois não nos comprometemos com trocas. 

 

13. Caso haja disponibilidade, no dia da prova será comercializada a camisetas do Evento; 



14. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado, sem comprovação do 

pagamento ou após esgotado o número limite de participantes; 

15.  Não haverá devolução de valores de inscrições que forem efetivadas; 

16. O evento será realizado em área gramada, e sem cobertura. Assim, em caso de 

chuvas fortes dias antes ou na data, poderão ser feitas adaptações ou mesmo 

cancelado o evento caso não haja condições de uso do espaço. 

 

 

 

 

5. CORRIDA 

 

17.  O espaço já estará à disposição a partir das 09h00. 

18.  As largadas serão por categorias, a partir das 10h00, devendo os participantes 

estarem com 30 minutos de antecedência de sua largada (os horários poderão ser 

escalonados dependendo da dimensão do público – Ex.: 9:30, 9:45, 10:00h, etc); 

19. A corrida não possui cronometragem e o resultado será avaliado no tempo bruto, 

somada a observação dos árbitros e, se necessário, a checagem de vídeo; 

 

6. CONDIÇÕES DE SAÚDE E ATENDIMENTO MÉDICO 

 

20.  A organização do evento disponibilizará atendimento ambulatorial no local da prova 

(ambulância), para primeiros socorros em caso de acidentes que possam ocorrer com 

os participantes; 

21.  A criança inscrita no evento deve estar em perfeitas condições de saúde e apta 

a praticar atividades físicas segundo previsão médica. Não será exigido atestado 

médico, entretanto, é de responsabilidade dos pais e responsáveis gestionar tal 

questão com o médico da criança e estar certa de que não há qualquer problema 

do gênero, se responsabilizando pelas suas condições na data do evento.  

22. Para PCD os responsáveis deverão se atentar aos detalhes da inscrição e 

inclusive contatar com a ORGANIZAÇÃO (até mesmo antes da inscrição) para 

ajustar detalhes da participação em cada caso, sem que haja risco ao 

participante, e para que se confirmem todas as condições estruturais e 

operacionais visando cumprir a legislação vigente sobre a matéria. Reforçamos 

que a área do evento será integralmente gramada para reduzir riscos de lesão 

em caso de quedas, entretanto isto pode ser um impeditivo para participação 

caso a família entenda que o tipo de piso não é adequado para as atividades do 

seu filho.  

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.  Ao concordar com o regulamento no ato da inscrição o responsável declara que as 

crianças sob sua responsabilidade estão em plenas condições de saúde para participar 

do evento; 

24.  A organização da prova se reserva a utilizar fotos e filmagens dos participantes feitas 

no evento para fins midiáticos; 

25.  Poderão participar da Corrida somente os inscritos e com número fixado no peito; 

26.  O número de peito é pessoal e intransferível, de uso obrigatório durante a corrida. É 

de responsabilidade do corredor e seu responsável manter o número de peito em 

posição legível e conservado até o final do evento; 



27. A prova está prevista para ser realizada em qualquer condição climática, porém em 

casos extremos que ofereçam risco à integridade dos participantes, o organizador 

poderá atrasar a largada ou até cancelar o evento, sendo remarcado para data 

oportuna (se viável) de acordo com os critérios da organização; 

28.  A organização da prova poderá a qualquer momento solicitar a documentação do 

participante para fins de comprovações necessárias; 

29. O trajeto estará balizado por indicativos montados pela organização. O participante 

que sair da área balizada poderá ser desclassificado; 

 

 

 

30.  Os casos técnicos ou omissos a este regulamento serão resolvidos pela empresa 

organizadora; 

31.  Qualquer dúvida poderá ser sanada através dos contatos: 41 99138-2204 / 41 99688-

5797 e/ou pelo e-mail: contato@proativeventos.com.br. 

Site: www.proativeventos.com.br 

Facebook: ProAtiv Eventos 

Instagram: proativ_eventos 

32. Local do Evento: Associação da Vila Militar - Chácara 

Rua Miguel Angelo Pelanda, 610 - Ganchinho, Curitiba – PR. 

Fone: (41) 3563-1644 

 

 

Curitiba, Julho 2022. 

Equipe PRO-ATIV 

mailto:contato@proativeventos.com.br
https://www.google.com/search?q=chacara+da+avm&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR973BR973&oq=chacara+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46i175i199i433i512j46i175i199i512j46i131i433j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512.1715j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

