REGULAMENTO
1. A 2ª Circuito Tree Bies Subaúma, será realizada no Domingo, - 20 de agosto de 2017 Local:
Tree Bies Resort Subaúma - Linha Verde - Bahia (100 km do Aeroporto)
1.1 Contato Organizadores:
Tree Bies Resort (Pacote de Hospedagem)
comercial@treebies.com.br
Raniere Trindade - (71) 99118-9984 Whatsapp

-

(71)98169-1161

Whatsapp/

2. A largada do 2º Circuito Tree Bies Subaúma será às 7:30hs, no Tree Bies Resort, com qualquer
condição climática.
3. Poderão participar da Corrida atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos, de acordo com
o Regulamento da prova.
4. O 2º Circuito Tree Bies Subaúma, será disputado nas distâncias de 5km e 8km de Corrida, o
percurso será divulgado no site http://contimeassessoria.com.br , http://treebies.com.br/ ,
no Instagram https://www.instagram.com/treebiesresort/
https://www.instagram.com/ranieretrindade/
5. As categorias previstas são, Corrida 5km e 8km (MASCULINO e FEMININO).
6. A participação de menor de 18 anos só será permitida, mediante a autorização por escrito dos
pais ou responsável.
7. No ato da inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total
responsabilidade por sua participação na Corrida e Caminhada 2º Circuito Tree Bies, mediante
assinatura de termo de responsabilidade.
8. As inscrições e reservas serão realizadas somente em postos autorizados, que serão divulgados
na área de inscrições no site. Inscrição categoria 5kme 8km.
R$ 60,00. Até 20/07/2017 ------ categoria 60 Mais R$56,00
R$70,00. Até o encerramento das inscrições. Categoria 60 Mais R$66,00
8.1 *PACOTE DE HOSPEDAGEM
Poderá ser feita através do site www.treebies.com.br ou comercial@treebies.com.br
Faça logo sua reserva.
* TARIFAS (DIÁRIA): INCLUI 01 CAFÉ DA MANHÃ
- STD - R$300,00 (Casal + 01 Crianças até 10 anos)
- SUITE - R$350,00 (Casal + 02 Crianças até 10 anos)
- SENIOR SUITE - R$ 450,00 ( Até 04 pessoas)
- MASTER A/B - R$600,00 (Até 06 pessoas)
- MASTER E - R$600,00 ( Até 05 pessoas)
- CASA LUXO - R$700,00 (Até 07 pessoas)
- CASA SUPER LUXO - R$800,00 (Até 07 pessoas)
9. As inscrições serão encerradas no dia 07 de agosto de 2017 ou em data anterior a esta, caso
seja atingido o limite de 300 (trezentos) participantes.

10. A inscrição na Corrida é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição, em qualquer
situação. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar os
organizadores do evento formalmente por escrito será responsável por qualquer acidente ou dano
que venha sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da organização da prova,
seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.
11. Os numerais dos atletas são por ordem de inscrição.
12. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de
inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da Corrida e Caminhada, e
responderá legalmente.
13. O valor da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova.
14. O kit de CORRIDA será composto por uma camisa, viseira o número de peito, medalha de
participação (pós prova) e alfinetes.
15. O atleta deve apresentar o termo de responsabilidade assinado.
16. O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do comprovante
de inscrição e um documento de identidade.

PREMIAÇÃO
A premiação será dividida da seguinte forma: 5km e 8km
1º Lugar Geral Troféu (masculino/feminino
2º Lugar Geral Troféu (masculino/feminino);
3º Lugar Geral Troféu (masculino/feminino).
FAIXA ETÁRIA MASCULINA E FAIXA ETÁRIA FEMININA
*Os atletas classificados em 1º, 2º e 3º no geral (8 km), masculino ou feminino, não competem
por categoria.
1 - Premiação FAIXA - 16-29 ANOS – (MASCULINO/ FEMININA) 1ª LUGAR TROFÉU
2 - Premiação FAIXA - 30-39 ANOS – (MASCULINO/ FEMININA) 1ª LUGAR TROFÉU
3 - Premiação FAIXA - 40-49 ANOS – (MASCULINO/ FEMININA) 1ª LUGAR TROFÉU
4 - Premiação FAIXA – 50-59 ANOS – (MASCULINO/ FEMININA) 1ª LUGAR TROFÉU
5 - Premiação FAIXA – 60 Mais – (MASCULINO/ FEMININA) 1ª LUGAR TROFÉU
6- Haverá premiação para o segmento especial (categoria e gênero únicos). Premiação Categoria
PCD - Gênero Único- 1ª LUGAR TROFÉU

SORTEIO
Brindes doados pelos patrocinadores para divulgar sua marca. O sorteio dos brindes ocorrera no
final do evento.
1 FINAL DE SEMANA NO TREE BIES RESORT SUBAÚMA
2 DAYUSE PARA CASAL NO TREE BIES RESORT SUBAÚMA

