
DADOS DO EVENTO

DATA DA PROVA: 23 de Agosto de 2015.
LOCAL DA LARGADA: Parque Zoológico de São Paulo.
HORÁRIO DA LARGADA: 7h00 (CORRIDA – 6Km) / 7h05 (PASSEIO – 4Km).
LOCAL DA CHEGADA DA PROVA: Jardim Botânico de São Paulo.

ATENÇÃO

O Guarda-Volumes será montado no Jardim Botânico de São Paulo (local de término da prova).
A organização da prova disponibilizará (antes da largada) ônibus circulares para locomoção dos
atletas partindo do estacionamento em frente ao Jardim Botânico de São Paulo até o local de
acesso da largada (Parque Zoológico de São Paulo), para ter acesso ao ônibus e entrada no Zoológico
é OBRIGATÓRIO a apresentação do número de peito.

OBSERVAÇÃO

Os inscritos receberão no kit 01 pulseira de acesso para acompanhante. Para acesso à área de largada
e chegada o acompanhante deverá obrigatoriamente estar portando a pulseira no punho direito. 
• Não será permitido que os acompanhantes acessem o percurso da prova.
• Não será permitida a presença de acompanhantes menores de idade sem a presença
de um responsável (não inscrito no evento).

RETIRADA DE KITS

DATA PARA RETIRADA: 22 de Agosto de 2015.
HORÁRIO PARA RETIRADA: Das 10h às 17h.
LOCAL PARA RETIRADA: Loja Velocitá – Av. Pedroso de Moraes, 909 - Pinheiros.
Atenção: Não faremos entrega de kits no dia do evento.

IMPORTANTE

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.

DÚVIDAS e DICAS
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COMO CHEGAR AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO

DE CARRO: Estacionamento terceirizado na Rua Etruscos, 14 - Saúde
(localizado a 150m da chegada). No dia do evento, o estacionamento estará
aberto a partir das 5h30 – preço informado pelo operador, R$ 13,00 por carro.

DE METRÔ/ÔNIBUS: Estação do Metrô São Judas e Saúde >>
4742-10 - Jd. Clímax ou 475R-10 - Jd. São Savério

DE ÔNIBUS: Do Terminal Parque D. Pedro II: 4491-10 – Zoológico
Os ônibus estarão disponíveis a partir das 4h30, segundo o site da SPTRANS.

Observacão 1: Se for utilizar o Guarda-Volumes da prova, desembarque no ponto
do Jardim Botânico de São Paulo. Você poderá ir para a largada com ônibus circular
oferecido pela organização do evento.

Observação 2: Se não for utilizar o Guarda-Volumes da prova e estiver pronto
para a largada desembarque no ponto do Parque Zoológico (largada da prova).

HIDRATAÇÃO

Os percursos da prova (Corrida 6Km e Passeio 4Km) contarão
com 02 (dois) pontos de hidratação a disposição dos atletas.

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

Atenção: Serão sorteados 4 (quatro) pares de tênis 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 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.
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ATENÇÃO

Informamos aos participantes que no dia do evento o acesso do Parque Zoológico para
o Jardim Botânico será desativado às 7h35 devido a liberação do viário pelo CET.
Desta todos deverão deixar o Parque Zoológico até este horário (30 minutos após a largada).

ÁREA DE RELACIONAMENTO CAIXA (TENDA EXCLUSIVA DO PATROCINADOR)

Os atletas inscritos no evento através do código promocional da Caixa
terão acesso a 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. 

EXPOSIÇÃO CULTURAL

Localizada na arena do evento, no Jardim Botânico de São Paulo, o atleta pode ter acesso a Exposição
Cultural Mostra Rios e Ruas itinerante. A proposta do projeto é associado à prática esportiva, retomar
a paisagem por debaixo do concreto e descobrir por onde corriam os rios de São Paulo.

EVENTO GOURMET

Após o evento, na área de chegada dos participantes, estará a venda alimentos feitos
por Chefes convidados que irão cozinhar de forma sustentável.
CHEFES CONFIRMADOS: Raphael Despirite, Rodrigo Oliveira, Ailton Piovan, João Leme,
Lucas Corazza, André Melman, Mikael Linder (Farofa.la) e Major Nobre.

KIT PICNIC: Para aqueles que querem desfrutar um dia com mais conforto o evento disponibilizará
uma limitada quantidade de kits gastronômicos contendo:
- Bag "Furoshiki" - Toalha Rios de São Paulo + Bandeja + Menu Chefs 
- Toalha ECO 1m x 1m 100% algodão cru com acabamento nylon resinado azul royal (impermeável)

O kit gastronômico pode ser adquirido através do Foodpass e no Portal do Ticket Agora.

*A compra do kit não corresponde à inscrição na prova.
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