REGULAMENTO DA 5ª. ECO CAMINHADA
O Circuito Eco Caminhada foi criado em 2015 pelo consultor Gildo Santana
de Souza, com o objetivo de contemplar pessoas que ainda não praticam
corridas de rua, mas que tem a disposição de encarar uma modalidade
deesporte em busca de uma melhor qualidade vida.
Tendo em vista o percurso de 20 Km e com um sol a partir das 8h30 horas da
manhã já escaldante, embora o cenário seja um dos melhores do nosso litoral,
estabelecemos que a idade mínima para participar seja de 18 (dezoito) anos de
idade.
Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos aceitando totalmente o Regulamento, participando por livre e espontânea
vontade, sendo conhecedor de seu perfeito estado de saúde e assumindo as
despesas de transporte, hospedagem, alimentação ou quaisquer outras
despesas necessárias ou provenientes da sua participação.
HAVERÁ SEGURO ATLETA PELA CAPEMISA SEM CUSTO ADICIONAL
Ao participar deste evento, cada participante cedem todos os direitos de utilização de
sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer
remuneração/renda que vier a ser auferidos relativos os direitos de televisão ou
qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste país
para esta.
A concentração será a partir das 04h30min e a largada às 05h em frente ao
Clube Fênix/ACADEMIA NADART/JAMBO iniciando pelo sentido Praia do Pontal
pelo lado esquerdo, subindo a primeira Ponte, Divaldo Suruagy, pelo acostamento até
a rotatória do DERTRAN, passando em seguida para o lado direito da rodovia. Ao
chegar na rotatória em marechal Deodoro seguiremos pelo lado esquerdo até a praia
onde fica as instalações do Corpo dos Bombeiros.
Teremos 3 postos de hidratação e degustação há cada 5km, sendo o primeiro na
entrada do pontal da Barra, o segundo (10km) na Rotatória do DETRAL/AL, o terceiro
(15Km) no segundo Posto Ipiranga e finalmente no km 20 na Praia do Francês a
princípio nas instalações do Corpo dos Bombeiros ou outro local a definir.
As inscrições começam neste dia 15/11/17 com o término previsto para o dia
09/12/17, ou antes, caso seja atingido o limite de inscrições estabelecido e serão
realizadas no site: www.contimeassessoria.com.br e só serão devidamente
efetuadas, após a confirmação do pagamento. O valor da inscrição será de R$ 45,00
(quarenta e cinco reais).
A entrega do Kit será na Loja Abys Sports do Maceió Shopping nos dias 15 e 16/12/17
no horário das 10h às 21hs, mediante o comprovante de inscrição com RG ou CNH
contendo uma camisa manga longa com proteção UV, uma toalha social.
Maceió, 13 de novembro de 2017.
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