TREINÃO TIÃO MOREIRA
O MAIS CONECIDO FOTÓGRAFO DAS CORRIDAS DO PAÍS.
VENHA PRESTIGIAR.
VAMOS UNIR OS AMIGOS DO MUNDO DAS CORRIDAS.
PARA TREINAR, BATER PAPO E TIRAR MUITAS FOTOS.

# Atenção novo local do treino
Regulamento
Treinão Tião Moreira será realizado na FISIONOESPORTE, que fica a 300mts da estação eucaliptos
do metrô.

Av. dos Carinás, 621 Indianópolis, São Paulo – SP o Treinão Tião Moreira, Terá Caráter Não Competitivo.
1º) Informações Gerais Data 13/04/2019 Largada 08:00 hrs da manhã Local,

1-Percurso de ida e volta até o parque do Ibirapuera.
2º) Participantes atletas de ambos os sexos, idade mínima 14 anos desde que o mesmo esteja
acompanhado de um responsável legal de maior idade.
3º) Inscrições poderão ser feitas de 18/02/2019 até 31/03/2019 ou até atingir o limites de inscritos.


Valor da inscrição R$ 39,00 + Taxa do site

Kit do treino composto:
1- Kit pré-treino: Camiseta
2- Kit pós-treino: Medalha, hidratação, frutas.
3- kit destinado para os participantes devidamente inscrito no evento.
Entrega dos kits será no dia do evento ( das 7h as 7h30)
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 alguns sorteios outros brindes, dos nossos apoiadores.
6º) No ato da Inscrição cada atleta deverá ler 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 – O evento não contará com ambulância e médico para atendimento emergencial, haverá pessoas com
treinamento de primeiros socorros, desta forma, casa haja alguma ocorrência na qual o participantes
necessite ser removido para um ponto socorro a organização prestará os primeiros socorros ate que uma
viatura do SAMU ou resgate do corpo de bombeiros chegue ao local e assuma o socorro do participante
ate o ponto socorro da rede publica.
7 - 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
evento.

8 – 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.
11 – O treinão Será realizada em quaisquer condições climáticas podendo ser cancelada que ponham
risco a saúde do atleta.

7) Programação:

07h00 – Início da entrega dos kits
07h30 – Fim da entrega dos kits
07h40 – Aquecimento e Alongamento com os treinadores.
08h00 – Largada do Treinão;
8) Teremos (guarda volumes) não se responsabilizamos por objetos de valores deixados, pedimos deixe
só o básico.
9) Horário do guarda volume ( 7h00 ás 10h00)
10) CONSIDERAÇÕES FINAIS Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a organização:
1- As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de forma
soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

Informações e instruções
WhastApp (11)94902-4677
E-mail : zeneto@jfcorrida.com.br
Professor responsavel : Jose ferreira

