K21 SERIES BRASIL 2017
K KIDS

MODALIDADE: Tratase de uma “mini trail run” com baixa dificuldade, as distâncias varia entre 50
metros à 1.5km.
A- REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES
1. É responsabilidade do participante, estar bem preparado para a prova. Isso é, gozar de boa
saúde em geral, assim como ter um nível aceitável de preparação.
2. A organização recomenda que todos os participantes realizem uma consulta médica geral prévia
a corrida para estar apto para o esforço.
3. É obrigatório preencher a ficha médica publicada na página e entrega-la assinada à organização
no momento da retirada de kit.
4. A organização disponibilizará ambulâncias e médicos para assistência médica extra- hospitalar a
quem necessitar. Cada corredor tem conhecimento das possíveis consequências da prática de uma
atividade deste tipo, portanto, deverá assumir e ser responsável de qualquer gasto relacionado a
emergências médicas, salvo aqueles cobertos pelo seguro de corredor, emergência ou a
ambulância, salva-vidas, enfermeiros ou médicos na organização da corrida. Caso for necessário,
para continuar com os primeiros auxílios, serão transportados ao hospital mais próximo. É
fundamental que cada corredor complete a ficha de inscrição e coloque no campo observações os
dados de seu plano de saúde e um telefone de emergência. 5. O participante tem a obrigação de

conhecer e respeitar estas regras da competição, assim como as normas de circulação e as
instruções dos responsáveis de cada prova.
6. O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente em que se
realiza o evento. A participação na prova não exime o participante desta obrigação. O mau trato
ou a falta de respeito pode ser motivo de desclassificação podendo chegar a exclusão da
competição.
7. As imagens que se obtenham na corrida poderão ser utilizadas pela organização e pelas
empresas patrocinadoras para fins de publicidade do evento e de seus produtos. Os competidores
que participarem desse evento no terão direito de reclamar.
8. Responsabilidades: Ao inscrever-se e assinar a ficha, o participante aceita o presente
regulamento e declara:
•

Estar fisicamente apto para a competição

•

Ter realizado os controles médicos necessários.

•

Estar treinado para o esforço.

•

Conhecer o percurso por inteiro.

•

Estar consciente dos riscos que a atividade proporciona

•

Eximir os Organizadores (Patagonia Eventos e E2X Esporte e Entretenimento), as
Prefeituras correspondentes às cidades de cada etapa, os proprietários das terras por que
passe a corrida e os patrocinadores de toda responsabilidade por acidentes pessoais;
danos e perdas de objetos.

B- COMUNICAÇÃO
Considera-se como meio oficial de comunicação de novidades a página www.k21series.com.
O participante deverá consultar periodicamente o site a fim de estar por dentro das novidades e
possíveis modificações no regulamento, e por fim, pré listas de inscrições, inscritos e listas de
espera.

C- SEGUROS:
Os corredores estão segurados com uma apólice de acidentes pessoais cujas condições
particulares contém:
Cobertura: Morte Acidental e Invalidez
Âmbito da cobertura: Somente durante a participação do evento, não cobre o risco de itinerário.
Qualquer gasto superior ao mencionado é por conta do participante.

D - INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas unicamente através da página de inscrição na web
oficial www.k21series.com ao completar o formulário correspondente.
Qualquer dúvida é só enviar e-mail: brasil@patagoniaeventos.com
Procedimento:
a- Acessar o site www.k21series.com, escolher a etapa desejada e em seguida selecionar a
modalidade Kids;
b- Completar os dados da ficha de inscrição e ficha médica (finalizando-se assim, a pré
inscrição)

c-

Para efetivação completa da inscrição, o pagamento é obrigatório. Para tanto, acessar o
site do “item a” acima e selecionar a forma de pagamento em até 72 horas após finalização
da pré-inscrição

A inscrição estará finalizada após a confirmação do pagamento. O mesmo poderá ser consultado
através da opção "Verificar o status da inscrição" no site citado no “ítem a”
A Organização reserva o direito de admissão.

E - CUSTO:
O valor de inscrição será publicado no site oficial

F- POLITICA SOBRE DEVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições não tem devolução por nenhum conceito.
A inscrição é intransferível. Em caso que se detecte que tenha sido usada por outro corredor, este
será desclassificado e o participante inscrito originalmente não poderá inscrever-se para outro
K21 no futuro. Só se entrega Kit de corredor no momento correspondente, o pagamento de
inscrição não da direito de reclamação posterior no caso de desistência, e passada a hora
estipulada para a entrega, a organização poderá disponibilizar sua entrega a outro participante da
lista de espera sem obrigação de devolução ao corredor.
G- ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÕES:
Será publicado no site oficial.

H – RETIRADA DE KIT E BRIEFING

O kit de corredor somente será entregue pessoalmente. No momento da retirada de kit os
participantes deverão apresentar-se com seus documentos de identidade ou passaportes, no caso
estrangeiros. Os lugares e horários de retirada de kit serão informados oportunamente.

I-

CLIMA

Caso a organização considere que as condições climáticas ou outras contingencias que coloquem
em risco a integridade física dos participantes, poderá acontecer a postergação da prova ou a
troca de seu percurso. Em ambos os casos não se reembolsará nem parcial nem integral as
inscrições.

J- COMUNICAÇÃO
Considera-se como meio oficial de comunicação de novidades a página www.k21series.com. O
participante deverá consultar periodicamente o site a fim de estar por dentro das novidades e
possíveis modificações no regulamento, e por fim, pré listas de inscrições, inscritos e listas de
espera.
PARA COMUNICAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO LOCAL

K21 Maresias Kids e K21 Serra do Japi Kids
E2X Esporte e Entretenimento
Endereço: Rua Onofre Peres, 33 - Jundiaí SP
Teléfone: 11 4805.5259
E-mail: maresias@k21series.com / serradojapi@k21series.com

Site: http://www.e2x.com.br/

K21 Penedo Kids
Tambo Great Explorers
Endereço: R Fausto Ferraz, 270, Santa Terezinha - Passa Quatro MG
Telefone: 35 99222-7950
E-mail: penedo@k21series.com

PARA COMUNICAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO GERAL
Patagonia Eventos Brasil
Telefone: 11 97290-0755
E-mail: brasil@patagoniaeventos.com

REGRAS PARTICULARES K21 Kids
1--- DAS DISTÂNCIAS
As distâncias foram definidas de acordo com a idade dos participantes:
•

03 anos: 50metros

•

04 à 05 anos: 100 metros

•

06à 07 anos: 300 metros

•

08 à 09 ano: 500 metros

•

10 à 11 anos: 800 metros

•

12 à 13 anos: 1km.

•

14 à 15 anos: 1.5 km

2--- DOS PARTICIPANTES

2.1 Idade mínima de participação: 3 anos(a completar no ano do evento).
2.2 Idade máxima de participação: 14 anos (a completar no ano do evento)
2.3 CATEGORIAS
Idades K21 Kids:
MASCULINO e FEMININO 03 anos.
MASCULINO e FEMININO desde os 04 até os 05 anos.
MASCULINO e FEMININO desde os 06 até os 07 anos.
MASCULINO e FEMININO desde os 08 até os 09 anos.
MASCULINO e FEMININO desde os 10 até os 11 anos.
MASCULINO e FEMININO desde os 12 até os 13 anos.
MASCULINO e FEMININO até 14 anos.
*Anos completados até 31/12/2016
**Os atletas de até 05 anos poderão ser acompanhados por um corredor / responsável.
***Todos os corredores da K21 Kids deverão apresentar no momento da retirada de kit:
autorização dos pais para poder participar e uma cópia do cadastro assinada pelos pais.

3--- DA PREMIAÇÃO K21 Kids
Não haverá premiação, pois a prova K21 Kids é uma corrida de participação, seu objetivo é
incentivar a iniciação na corrida. Serão entregues Medalha Finisher para todos os atletas inscritos
que completarem a prova K21 Kids 2016.

4--- CAMISETA PROMOCIONAL E NÚMERO DE PEITO DOS PARTICIPANTES
O atleta inscrito terá direto a :
1 camiseta promocional da K21 Kids
1 Número de peito (utilização obrigatória)
*A camisa de corredor kids não é de uso obrigatório,

4--- DOS SERVIÇOS / ASSISTENCIA
Serviços de hidratação e frutas na chegada
Serviço de guarda-volumes na largada/chegada
Serviço de assistência médica extra-hospitalar.

5--- VALOR DA INSCRIÇÃO
Consulte a página K21 Series, na seção de cadastro e pago da competição.

