
DADOS DO EVENTO

DATA DA PROVA: 25 de Outubro de 2015.
LOCAL DA LARGADA: Praça da Sé (Em frente à Caixa Cultural – nº 111).
HORÁRIO DA LARGADA: 7h00 (CORRIDA – 6Km) / 7h05 (PASSEIO – 4Km).

RETIRADA DE KITS

DATA PARA RETIRADA: 24 de Outubro de 2015.
HORÁRIO PARA RETIRADA: Das 10h00 as 17h00.
LOCAL PARA RETIRADA: Loja Velocitá – Av. Pedroso de Moraes, 909 - Pinheiros.
Atenção: Não faremos entrega de kits no dia do evento.

DÚVIDAS e DICAS
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HIDRATAÇÃO

A prova (Corrida 6Km e Passeio 4Km) contará com 02 (dois) pontos de hidratação 
no percurso e 01 (um) no pós prova a disposição dos atletas.

IMPORTANTE

COMO CHEGAR - PRAÇA DA SÉ EM SÃO PAULO

DE ÔNIBUS: Descer na Praça da Sé.
Consultar site da SPTRANS para saber as linhas e horários de ônibus disponíveis.

DE METRÔ: Estação Sé da Linha 1 - Azul / 3 - Vermelha do Metrô.
O metrô estará disponível a partir das 4h40, segundo o site do METRO.

Leve impresso o e-mail com o comprovante de inscrição, juntamente com um documento de 
identificação original com foto. Se preferir, basta apresentar seu celular ou tablet com o e-mail 
de confirmação, mas também esteja em posse de um documento de identificação original com foto.
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AÇÕES PROMOCIONAIS

PREMIAÇÃO

Todos os atletas que concluírem a prova ganharão medalha de participação.
Os três primeiros colocados, masculino e feminino, que cruzarem a linha de chegada receberão 
troféu e 01 par de tênis Skechers (voucher – o atleta deverá entrar em contato pelo e-mail descrito 
no voucher para receber o tênis no endereço desejado) e brindes dos apoiadores. 

Observação: Receberão a premiação apenas atletas que cumprirem o percurso regularmente.

Atenção: Serão sorteados 4 (quatro) pares de tênis (voucher – o atleta deverá entrar em contato pelo 
e-mail descrito no voucher para receber o tênis no endereço desejado)  aos concluintes da prova. 

01 par de tênis Skechers para Categoria CORRIDA – 6Km Feminino 
01 par de tênis Skechers para Categoria CORRIDA – 6Km Masculino
01 par de tênis Skechers para Categoria PASSEIO – 4Km Feminino 
01 par de tênis Skechers para Categoria PASSEIO – 4Km Masculino

Para participar do sorteio o atleta deverá destacar o picote da medalha no número de peito 
e colocar em uma urna na dispersão da prova.
A entrega do tênis (voucher) será efetuada somente na presença da pessoa inscrita apresentando 
seu número correspondente. Para validar a entrega o sorteado deverá apresentar documento com
foto comprovando ser o próprio.

Os 3 participantes que mais indicarem inscritos na ação “Chame seus Amigos” realizada através 
do portal do Ticket Agora ganharão:

1º Lugar = 2 vouchers (sendo que cada um é equivalente a 1 par de tênis)
2º Lugar = 2 vouchers (sendo que cada um é equivalente a 1 par de tênis)
3º Lugar = 1 voucher (equivalente a 1 par de tênis)

Os ganhadores deverão entrar em contato pelo e-mail descrito no voucher para receber o par 
de tênis Skechers no endereço desejado. 

EXPOSIÇÃO CULTURAL

Localizada na arena do evento, o atleta pode ter acesso a Exposição Cultural Mostra 
Rios e Ruas itinerante. A proposta do projeto é associada à prática esportiva, retomar a paisagem 
por debaixo do concreto e descobrir por onde corriam os rios de São Paulo.
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ESPAÇO CAIXA (TENDA EXCLUSIVA DO PATROCINADOR)

Os atletas inscritos no evento através do código promocional da Caixa 
terão acesso à área de relacionamento exclusiva da marca na arena do evento. 
Para acessar o espaço é necessário estar portando a pulseira azul no punho direito.

Importante: A pulseira azul deverá ser retirada no ato da retirada do kit.

DICAS

• Procure chegar com pelo menos uma hora de antecedência.
• Confirme com antecedência o percurso e a altimetria da prova.
• Para os participantes da CORRIDA, é obrigatório o uso do número de peito e chip 
   de cronometragem, para o Passeio (caminhada) apenas o número de peito. 
• O evento irá disponibilizar guarda-volumes para os participantes.


