CORRIDA DE ANIVERSÁRIO - KM ASSESSORIA
ESPORTIVA

No dia 23 de setembro de 2018, será realizada uma corrida em
comemoração aos 10 anos da KM assessoria esportiva. O evento acontecerá
no estacionamento do shopping Iguatemi, nas distancias de 3 km caminhada, 5
km e 10 km corrida, com largada ás 6 horas para as distancias (5 km e 10 km)
e 6h05 para a distancia (3km).
1. O evento tem caráter festivo, portanto não haverá premiação nem
cronometragem de tempos.
2. As inscrições para o evento custa R$ 25,00 (vinte e cinco reais) + 1kg de
alimento que deverá ser entregue na retirada de kits.

2.1 As inscrições poderão ser realizadas online pelo site
www.kmassessoriaesportiva.com, ou presencial no CIAA – Centro
Integrado de Apoio ao Atleta (R. Deputado Moreira da Rocha, 925).
2.2 O prazo para realizar as inscrições será até dia 16 de setembro ou
enquanto restarem vagas.

2.3 A idade mínima para participar do evento é de 16 anos completos.
3. Todos os participantes que concluírem o percurso receberão medalha
de participação.
4. O kit atleta é composto por camisa e número de peito.
4.1 A entrega de kits será nos dias 21 e 22 de setembro, no CIAA –
Centro Integrado de Apoio ao Atleta (R. Deputado Moreira da Rocha,

925), seguindo os seguintes horários: dia 21 – de 9h às 18h, dia 22 –
de 8h às 12h.
4.2 Na entrega de kits será arrecadado 1kg de alimento por atleta que
será doado ao projeto social Força Falcão de Atletismo.
5. Todos os atletas inscritos no evento estarão assegurados com seguro
atleta.
6. Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância
para remoção. Após a remoção a continuidade do atendimento será
efetuada na REDE PÚBLICA sob-responsabilidade desta.

7. As ruas e avenidas que contemplarão os percursos da corrida serão
fechadas parcialmente pela AMC (Autarquia Municipal de Trânsito).
8. O evento tem permissão PERMIT da FCAT (Federação Cearense de
Atletismo).
9. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de
utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação,
promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
10. Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, sanitários
químicos e guarda-volumes localizados próximos da LARGADA e
CHEGADA.
10.1 A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados
OBJETOS DE VALOR no Guarda-Volumes tais como; relógios,
roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de
som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc.
10.2 A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto
deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata de um serviço de
cortesia da prova.
11. Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a
participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado
adequadamente para este evento.

12. Ao me inscrever afirmo está de acordo com as regras e regulamento
deste evento.

Os casos omissos a este regulamento deverão ser tratados com a
coordenação do evento.

Contatos:
Telefone: (85) 98820 08 26
Email: kmassessoriaesportiva@gmail.com

