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Corrida Cartoon 2019 
CORRA DO SEU JEITO! 
 
A 9ª edição da Corrida Cartoon te convida a abraçar as individualidades de cada 
criança participante, abordando a temática da diversidade, do respeito às diferenças 
e da inclusão como as únicas regras para a diversão. Cada um deve correr, 
comemorar e compartilhar cada momento do seu jeito. A regra aqui não é competir, 
e sim se divertir. 
 

• DATA DO EVENTO: 01/09 

• LOCAL: Campo de Marte – São Paulo 

Avenida Santos Dummont, 2241 

• HORÁRIO: De 07h às 12h 

• EXPECTATIVA DE PÚBLICO: 15 mil pessoas 

• EXPECTATIVA DE CORREDORES: 8 mil pessoas 

CATEGORIA DISTÂNCIA HORÁRIOS DE LARGADA 

4 anos 500 metros 08h00 

5 a 6 anos 1 km 08h30 

7 a 8 anos 1,5 km 09h15 

9 a 10 anos 2 km 10h00 

11 a 14 anos 2,5 km 10h45 

 
 
 
01)  Como faço para me inscrever na Corrida Cartoon?  
Para participar da Corrida clique no botão “Inscreva-se” do site 
www.corridacartoon.com.br. Você será redirecionado para o site da Yescom para 
efetuar a inscrição. 
 
02) Preciso ter cadastro no site Yescom para realizar a inscrição para a Corrida 
Cartoon? 
Sim, é preciso. O seu cadastro é o primeiro passo para garantir a inscrição na Corrida 
Cartoon 2019.  
 
 
 
 
 

http://www.corridacartoon.com.br/
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03)  Quando se encerram as inscrições para a prova?  
O encerramento das inscrições está sujeito a disponibilidade de estoque de cada 
lote. Confira aqui a grade de inscrições programadas: 
Lote I - 01.08 a 06.08 | Dupla R$ 150,00; Trio R$ 225,00 
Lote II - 07.08 a 13.08 | Dupla R$ 160,00; Trio R$ 240,00 
Lote III - 14.08 a 23.08 | Dupla R$ 170,00; Trio R$ 255,00 
 
04)  Qual a idade permitida para participar da Corrida Cartoon? 
Todos que até o dia do evento tenham de 04 a 14 anos podem participar. O adulto 
responsável deve ter no mínimo 18 anos e, para participar, é necessário concordar 
com o termo de responsabilidade previsto em regulamento. 
 
05)  Como funciona a categoria nova de Trio? 
Este ano teremos uma grande novidade, na qual você poderá escolher correr em 
trios. Nesta categoria, é obrigatório que o trio seja composto ao menos de 01 adulto 
responsável e 01 criança. A definição do terceiro participante fica a critério do trio, 
podendo ser mais 01 adulto ou mais 01 criança. 
 
06) Se vou correr na categoria Trio com duas crianças de idades diferentes, em 
qual categoria devo me inscrever? 
A categoria do Trio será selecionada baseada na idade da criança mais nova. Como 
exemplo, se o trio tiver uma criança de 4 anos e outra de 8 anos, o trio deverá 
participar da categoria “4 anos”.  
 
07)  Como funcionará a inscrição para a Corrida Cartoon em Trio? 
A corrida em Trio é uma novidade dessa edição. Essa categoria estará disponível 
para as compras dos Lotes I, II e III com quantidade de inscrições limitadas. Então 
corra e se inscreva para ter essa experiência em família.  
 
08)  A pessoa adulta da dupla e/ou trio precisa ser o pai da criança? 
Não necessariamente. O adulto acompanhante precisa apenas ter mais de 18 anos. 
Pode ser um titio avó, um primo ou mesmo um amigo, afinal, todo mundo pode 
participar. 
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09) Qual a composição do kit? 
DUPLA: O Kit da Corrida Cartoon das duplas é composto por: 01 camiseta para o 
adulto, 01 camiseta e 01 boné para criança, 01 elástico para os dois correrem juntos, 
01 sacochila, 01 folder com as principais informações da Corrida, 01 pulseira de 
identificação para a criança e 02 números de peito com chip acoplado para conferir 
posteriormente o tempo da sua corrida e para ter acesso as fotos. 
*Este kit poderá conter itens de patrocinadores da Corrida. 
 
TRIO: O Kit da Corrida Cartoon dos Trios é composto por: 01 camiseta para cada 
participante (01 adulto + 02 crianças OU 02 adultos + 01 criança), 01 boné para cada 
criança que compõem o trio, 02 elásticos para os três correrem juntos, 01 sacochila, 
01 folder com as principais informações da Corrida, 01 pulseira de identificação para 
a(s) criança(s) e 03 números de peito com chip acoplado para conferir 
posteriormente o tempo da sua corrida e para ter acesso as fotos. 
*Este kit poderá conter itens de patrocinadores da Corrida. 
 
10)  Onde posso retirar meu kit? 
A retirada do kit corredor para a Corrida Cartoon já está marcada! Corra para não 
ficar de fora! 
  
Data e Horário: 29/08 e 30/08 – 09h00 às 21h00 e 31/08 – 09h00 às 18h00 
Local: Loja Ri-Happy - Av. Otto Baumgart, 800 - Vila Guilherme - São Paulo 
Há estacionamento no local - vagas são limitadas. 
 
Dicas: 
- A loja está a 400 metros do Expo Center Norte 
- A estação do metrô Carandiru (linha azul) é a mais próxima do local  
- Sugerimos que você se programe para retirar os kits nos dias 29 e 30, para evitar 
filas.   
 
11) Após feita a minha inscrição consigo alterar o tamanho da minha camiseta?  
Infelizmente não, a escolha do tamanho da camiseta é feita no momento da sua 
inscrição e não será possível alterar. Não haverá troca de tamanho na retirada do kit. 
 
12)  Quais são os documentos necessários para retirar o KIT? 
Se você for o responsável pela inscrição: para retirar o seu kit é necessário 
apresentar um documento original com foto e comprovante de inscrição.  
 
Se você não for o responsável pela inscrição: para a retirada por terceiro é 
necessário apresentar uma autorização de retirada por terceiro disponível para 
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preenchimento no regulamento do evento, o comprovante de inscrição e a cópia 
simples do documento do responsável pela inscrição. 
 
13)  Existe premiação para as duplas e/ou trios que chegarem nos primeiros 
lugares? 
Não. Por se tratar de uma prova participativa, não existe classificação e premiação 
em pódio.  
 
14)  Como posso pagar minha inscrição? 
Você pode realizar o pagamento através de boleto bancário ou realizar o pagamento 
via cartão de crédito em até 2 vezes. Mas atenção: para o pagamento do último lote 
só será aceito cartão de crédito. 
 
15) Como realizo uma inscrição de Pessoa com Deficiência na Corrida Cartoon?  
No momento da inscrição, você deve selecionar o campo informando que possui um 
participante PNE e apontar a deficiência correspondente. Você fará a inscrição e será 
solicitado alguns documentos para envio e análise da organização, que validará e 
informará a isenção da inscrição para este integrante PNE. Estamos preparados para 
receber todos que estiverem prontos para se divertir. 
 
16)  Como faço para alterar a titularidade da minha inscrição?  
Não são permitidas trocas de titularidade da inscrição. A inscrição é pessoal e 
intransferível. Fazemos questão da sua presença para correr com a gente. 
 
17)  Está com problemas para se cadastrar no site Yescom? 
Entre em contato através do e-mail: corridacartoon@yescom.com.br ou por 
telefone: (11) 4191-1236. 
 
18) Posso levar o meu animal de estimação para correr comigo na Corrida 
Cartoon?  
Adoramos pets e, por isso, nos preocupamos com a segurança deles e das crianças! 
Por conta disso, infelizmente, animais de estimação não são permitidos na Corrida 
Cartoon.  
 
19) Se eu quiser, posso correr em outro horário que não é o da minha categoria? 
Não é permitido correr em outra categoria que não seja a sua definida por faixa 
etária da criança inscrita e no caso do trio na categoria da criança de menor idade.  
 
 
 

mailto:corridacartoon@yescom.com.br
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20) Como será o percurso da Corrida Cartoon? Haverá área de sombra? 
A Corrida Cartoon terá tenda de sombra e áreas cobertas de descanso. No entanto, o 
circuito da corrida é totalmente aberto, sem pontos de sombra. Indicamos que todos 
utilizem protetor solar e boné, e tomem bastante água durante todo o evento. 
 
21) Posso ir fantasiado? 
Sim, com certeza! Já pensou que legal ir vestido com a sua dupla como Finn e Jake? 
Mas lembre-se que para correr, a Cartoon pede que você use a camiseta do evento 
para se divertir. Lembramos que ao menos o número de peito oficial do kit é de uso 
obrigatório. 
 
22)  Como eu chego até a Corrida Cartoon? 

 
- Vai de transporte público? 

A estação de metrô mais próxima é a Santana, que fica aproximadamente 20 
minutos (caminhando) do Campo de Marte. 
O ponto de ônibus mais próximo é na 2.032, que fica aproximadamente 10 minutos 
(caminhando) do Campo de Marte. 
 

- Vai de transporte via aplicativo? 
O embarque e desembarque deve acontecer na área externa do Campo de Marte na 
Av. Santos Dummont, 2241. 
 
23)  Terão médicos no local para prestar socorro? 
Para o conforto de todos, teremos equipe médica em posto médico e contaremos 
com ambulâncias, incluindo UTI móvel. Em caso de emergência, procure nossa 
equipe uniformizada OU o posto médico. 
 


