1º Treinão Guarulhos no Bairro

Regulamento

Treinão será realizado na cidade de Guarulhos nas seguintes
distancia 6km e 3km caminhada

1º) Informações Gerais
Data 05/05/2019
Largada 08:00 hrs da manhã
Local da largada Estrada so Sabão, 1725 - Jd. Santos Dumont
– Guarulhos – SP – CEP.: 0715 -244

2º) Participantes atletas de ambos os sexos, que sejam ou não
representantes de clubes, assessoria esportiva, academia, empresa
e estudante dentre outros. Os atletas menores de 16 anos da prova
com autorização por escrito, deverá estar acompanhados de um
documento com foto que será retido pela organização.

3º) Inscrições poderão ser feitas até 01/05/2019 no site
ativo.com
www.minhainscricoes.com.br
www.runnerbrasil.com.br
- Kit básico: uma camiseta, 01 barra de cereal

4º)

1º - Entrega dos kits será na Estrada do Sabão n] 12, Escola de
Inglês Minds.
2º - Premiação 1º ao 120º lugar troféus e restante medalhas.
3º - água Km 3 e final do treino.
4º -As camisetas são produzidas nos moldes P,M,G, GG e a
entrega é realizada conforme o pedido do corredor, não é possível a
troca de tamanho solicitado durante a retirada do Kit.
5º - Haverá sorteio de 2 pares de tênis e outros brindes e um troféu
para equipe com maior número de participantes.

5º) No ato da Inscrição cada atleta deverá leo o regulamento e
concordar que leu, não podendo alegar a falta de conhecimento do
mesmo.
2 – Ao inscrever-se, o atleta assume os dados fornecidos, aceita
totalmente o regulamento.
3 – O participante do treino cede todos os direitos de utilização de
sua imagem, inclusive direito de apena, promoção ou divulgação,
qualquer mídia em qualquer tempo.
4 – O participante é conhecedor do seu estado de saúde e
capacidade física e atlética e treinou adequadamente para o evento
e ficando assim a organização sem responsabilidade com o mesmo
para todos os participantes.
5 - O competidor é responsável pela decisão de participar do treino,
avaliando sua condição física e seu desempenho ou não continuar
até o final do treino.
6 - A organização não tem responsabilidade sobre atendimento
médico, no entanto haverá emergencial com uma enfermeira á
disposição dos atletas.
7- O atleta ou seu acompanhante responsável poderá se decidir por
outro sistema de atendimento médico (remoção, transferência,

hospital, serviço de emergência e médico, entre outros. Tanto
emergencial será feita Rede Pública responsabilidade desta.
8 - Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de
seus colaboradores, apoiadores e realizadores do Treinão, de
nenhum valor correspondente a equipamento ou acessórios
utilizados pelos atletas, independente de qualquer for o motivo, de
seus materiais ou pertences venha sofrer durante o eveto.
9 – A organização, seus colaboradores e apoiadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos morais por atletas inscritos
no Treinão, sendo que seus atos são de sua responsabilidade única
e exclusiva do mesmo.
10 – Ao atletas devem tomar cuidado com o trecho percorrido como
desníveis, obstáculos que possam existir durante o trajeto.
11 – Será realizada em qualquer condições climáticas podendo ser
cancelada que ponham risco a saúde do atleta.

Guarulhos, 22 de janeiro de 2019.

Contato:

Wagner – (11) 96147-8161
Regino – (11) 99779-7504
Laércio Itaqua corredor – (11) 97138-4245

