REGULAMENTO CAMINHADAS NA NATUREZA São Rafael- 2019

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO
Art. 1 - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem a CAMINHADA NA
NATUREZA SÃO RAFAEL 2019, constituído por eventos de caráter não competitivo que
buscam a promoção do lazer ativo e a contemplação da natureza e cultura de diferentes , NA
CIDADE de Dona Emma, localidade de Caminho Pinhal em Santa Catarina.
Art. 2 - Objetivo Geral:
Promover novas formas prazerosas de praticar atividade física, em especial a caminhada,
através da difusão dos esportes populares e de natureza.
Art. 3 - Objetivos Específicos:
•
Proporcionar experiências diferenciadas de Lazer, com destaque para a valorização
do meio rural e das práticas físicas em meio à natureza;
•
Incluir pessoas de diversas idades e diferentes níveis de condicionamento físico em
um mesmo evento esportivo;
•
Reunir atividades esportivas e de Turismo Social, proporcionando a socialização e
troca de culturas entre caminhantes e comunidade rural;
CAPÍTULO III - DA COORDENAÇÃO
Art. 4 - Compete à coordenação geral: - Coordenar a execução do evento;
- Decidir sobre questões próprias da administração e da organização desportiva e cultural,
bem como da aplicação do regulamento.
CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES
Art. 5 – As inscrições poderão ser feitas das seguintes formas:
- On-line pelo site www.desafioagora.com.br até a data de 21 de outubro de 2019.
- CPC da igreja católica São Rafael, na comunidade de Caminho Pinhal, com Rosemeri até o
dia 21 de outubro de 2019, informações no telefone 47 997717493
Art. 6 - VALOR DA INSCRIÇÃO: - R$35,00 + taxa do site se realizada on-line ou R$ 35,00 com
a direção do evento. (CPC da Capela São Rafael) até o dia 21 de outubro de 2019
A Inscrição dá direito ao almoço Buffet livre ,após a caminhada, com uma variedade de
salada, carnes e pratos quentes.
Somente os 100 primeiros inscritos receberão brindes surpresas os demais somente ticket
para almoço

§ Único – Não serão devolvidos valores de taxa de inscrição em caso de desistência de
participação ou não retirada do brinde da prova por quaisquer motivos.
Art. 7- Não há idade limite para inscrição na caminhada, no entanto, menores de 18 anos
deverão ter autorização por escrito (ANEXO I) dos responsáveis a ser entregue no momento
da retirada do kit; ou estarem acompanhados dos pais ou responsável para participação no
evento.
§ Único – Menores de 18 anos desacompanhados dos pais, e sem autorização por escrito, não
receberão Kit do evento.
CAPÍTULO VI- DA ENTREGA DE BRINDES
Art. 8- Os brindes serão surpresa , e possíveis brindes dos patrocinadores. Serão ente e
entregues na sede dos pantaneiros no dia e local do evento, a partir de 1 hora antes da
largada da caminhada.
A retirada do ticket para almoço dar-se-á após a caminhada, conforme o retorno dos
participantes. Não serão entregues antecipadamente.

CAPÍTULO VII – DO PERCURSO
Art. 9 - Durante o percurso, a cada distância média de 2,5km haverá um posto de controle,
com hidratação e frutas.
CAPÍTULO IX –DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10- Independente do controle de trânsito, os caminhantes deverão manter-se dentro do
percurso, conforme orientação dos staffs;
Art. 11- No ato da inscrição, o caminhante estará automaticamente segurado pelo Cresol,
concordando com as condições estipuladas neste regulamento e atesta que estará em
perfeitas condições física e de saúde para participar da caminhada e com a autorização dos
pais ou responsáveis;
Art. 12- A organização do evento reserva-se o direito exclusivo de utilizar fotos e filmagens
oficiais da caminhada, com imagens dos participantes;
Art. 13- A caminhada será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque
em risco a segurança dos participantes. Decisão e condição que será julgada pelos
coordenadores gerais do evento;
Art. 14- A organização da prova não se responsabiliza por caminhantes não-inscritos no
evento, por qualquer acidente ou dano que esses venham sofrer, antes, durante e após o
evento. Colabore e participe inscrito para usufruir dos benefícios da prova;
Art. 15- ATENDIMENTO MÉDICO: A organização do evento disponibiliza o atendimento
médico no local do evento (médicos, enfermeiros, ambulância) para os primeiros socorros
em caso de algum acidente que possa vir acontecer com os participantes.
Art. 16- REPOSIÇÃO DE NUTRIENTES: Serão fornecidas água e frutas durante o percurso.

