REGULAMENTO
LA MISIÓN BRASIL KIDS 2022
1. DEFINIÇÃO
1.1 Visando integrar e incentivar as crianças que acompanham os pais durante sua
MISIÓN, desenvolvemos a LA MISION BRASIL KIDS.
1.2 Serão disponibilizadas vagas para crianças entre 0 e 13 anos, divididas nas seguintes
categorias:
SUB 4: 0 a 4 anos de idade, percurso de até 250 metros.
SUB 8: 5 a 8 anos de idade, percurso de até 500 metros
SUB 13: 9 a 13 anos de idade, percurso de até 1Km
1.3 O inscrito receberá: medalha finisher, camiseta, alimentação e brindes
patrocinadores.
1.4 O valor da inscrição é de R$ 80,00 e poderá ser realizado no site de inscrições
Tambo, ou até a largada, mediante as vagas.

2. ORGANIZAÇÃO
2.1
O evento LA MISIÓN BRASIL KIDS será realizado no dia 20 de agosto de
2022 (sábado), na cidade de Passa Quatro – MG.
2.2
A organização do evento está a cargo de Tambo Great Explorers, inscrito
no CNPJ sob n° 26.748.534/0001-94.
3. FORMATO DO EVENTO
3.1 A corrida KIDS terá sua largada e chegada na arena oficial da LA MISIÓN
BRASIL.
3.2 Os pais ou responsável poderá acompanhar a criança durante o percurso.
3.3 O percurso será balizado por staffs do evento e haverá um adulto correndo
a frente das crianças.
4. INSCRIÇÃO
4.1 O valor da inscrição é R$ 80,00
4.2 O número de ingressos é limitado
4.3 Em caso de desistência não haverá devolução do valor pago. A inscrição
poderá ser repassada a outra criança.
5. SERVIÇOS OFERECIDOS
5.1 Participação na distância escolhida
5.2 Camiseta, boné, número de peito e medalha finisher.
5.3 Alimentação pós prova
5.4 Email oficial de contato através do canal contato@tambonline.com.br

6. CRONOGRAMA
6.1 Data: 20 DE AGOSTO DE 2022, sábado.
10h as 15h: retirada dos kits
16h: Largada Sub 4
16:15h: Largada Sub 8.
16:30h: Largada Sub 13.
17h: previsão de término da prova KIDS.
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