1.1. A Ação Esportiva “TODOS PELO ENZO” será realizada no dia 22 de julho de
2018, na cidade de Mirassol - SP.
1.2 Realização: Equipe de Atletismo Cozimax / Tupan Clube de Mirassol / Parceiros
1.3 Organização: Equipe de Atletismo Cozimax / Tupan Clube de Mirassol / Parceiros
1.4. Início as 08h00, Avenida Lauro Lucheze, 2490, Nossa Senhora Aparecida, Mirassol SP, Tupan Clube de Mirassol
1.5 Orientamos chegar com uma (1) hora de antecedência.
1.6 Modalidades Oferecidas: Corrida, Caminhada, Passeio Ciclístico, Yoga e Zumba
1.7 As atividades Corrida (5K), Caminhada (3K) e Passeio Ciclístico (10K), a largada será
às 8hrs e o término até a chegada do último participante.
1.8 As atividades Yoga e Zumba vão ter início as 8hrs com duração de 2hrs

2 - INSCRIÇÕES E VALORES
2.1. O participante deve se inscrever no site: www.alcer.esp.br
2.2 A taxa de inscrição para participar de qualquer uma das modalidades é de R$ 20,00
(vinte reais),

3 - RETIRADA DA IDENTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1 A retirada da identificação para participação do evento será no mesmo dia e local das
6h50 às 7h50.
3.2 Dia 22/07/2018. Local: Tupan Clube de Mirassol
3.3 No dia da retirada da identificação o participante deverá apresentar o comprovante
de inscrição devidamente pago, e documento com foto.

4 - REGRAS GERAIS DO EVENTO
4.1 Ao participar deste evento o atleta assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos, aceita totalmente o regulamento, assume as despesas de transporte,
hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.
4.2 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.
4.3 A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto
haverá um serviço de ambulância para remoção, para atendimento emergencial aos
atletas, e o atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de
continuidade será efetuado na rede pública sob responsabilidade desta.

4.4 O atleta ou seu (a) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema
de atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção
ou transferência até o seu atendimento médico.
4.5 A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores
para a orientação dos participantes.
4.6 Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, sanitários e guarda-volumes na
região da largada e chegada.
4.7 A organização não recomenda que sejam deixados valores no guarda-volumes, tais
como relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, som,
celulares, cheques, cartões de crédito etc.
4.8 A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-volumes,
uma vez que se trata de um mero serviço de cortesia do evento.
4.9 Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores,
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos ou acessórios
utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer
extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a
participação no evento.
4.10 Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia a todos os participantes.
4.11 A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores,
não se responsabiliza por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, a
terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do
mesmo.
4.12 Ao fazer a inscrição assume que participa deste evento por livre e espontânea
vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, em seu nome e de
seus sucessores.
4.13 A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento
sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento.

5 - REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO
5.1 Não tem idade mínima para participação no evento, porém todo menor deve estar
acompanhado de um responsável.
5.2 As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que este seja maior de idade;
5.3 O evento tem como objetivo uma ação solidária.
5.4 Como o objetivo do evento é uma ação solidária não terá medalha de participação e
nenhum tipo de premiação.

