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REGULAMENTO GERAL 

 A End Polio Run, é um evento destinado ao público em geral, a partir dos 14 anos 

de idade, o evento será realizado no dia 20 de outubro de 2019 a partir das 8Hs, 

tem como objetivo promover o interesse pela prática esportiva. 

Por que da Corrida Caminhada! 

Os rotarianos do Distrito 4730 entrarão em ação no Dia Mundial de Combate à Pólio 

para aumentar a conscientização pública, angariar fundos e seguir na luta contra a 

paralisia infantil.  

 

O Rotary é uma organização internacional que reúne líderes para superar grandes 

desafios, local e globalmente.  A erradicação da paralisia infantil constitui uma das 

iniciativas mais importantes da trajetória do Rotary.  Quando há mais de 30 anos 

foi lançada a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomelite, havia 350.000 casos 

em 125 países e a doença paralisava 1.000 crianças por dia.   Através de parcerias 

e ações, o Rotary ajudou a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças, resultando na 

redução de 99,9% dos casos.     

 

Precisamos manter esse progresso, erradicando a doença nos 3 países onde ainda é 

endêmica, e continuar vacinando todas as crianças para que ela não volte onde já 

foi erradicada.  

 

1- DO EVENTO 

Serão Oferecidas as Seguintes Distancias aproximadas (5 e 10Km) As categorias 

serão definidas pelo ano de nascimento, conforme no descritivo das categorias no 

regulamento. 

Dados do Evento 

Organização: Rotary Curitiba Distrito 4730    

Consultoria Técnica: Assessocor Assessoria Esportiva 

Local do Evento: Parque Náutico do Iguaçu 

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, s/n - Boqueirão, Curitiba - PR, 81730-000 

Data: 20/10/2019 (Domingo)  

Programação 

Corrida 5 e 10Km: 8hs (Horário de Brasilia) 

2 - DAS PROVAS 

Serão oferecidas 2 distâncias para serem escolhidas no ato da inscrição online  
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5Km Corrida e Caminhada 

10Km Corrida  

3- DA PREMIAÇÃO 

Serão 5Km: Classificação para os 3 Primeiros Geral Masculino e Feminino por 

tempo Bruto 

10Km: Classificação para os 3 Primeiros Geral Masculino e Feminino por tempo 

Bruto  

Não Haverá Premiação por faixa etária 

Todos os atletas devidamente inscritos ao final de seu percurso receberá uma 
medalha de participação. 

A Cronometragem será realizada pela Empresa Assessocor Assessoria Esportiva 
com Chip descartável, não sendo necessário a devolução do Chip.  

4- DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas pelo site www.ticketagora.com.br a  partir do dia 
30/08/2019 até o limite de vagas disponíveis por critério Técnico. 

Valores das Inscrições por Lotes 
1º Lote – Kit Completo | 30/08 a 18/10 R$60,00 + tx 
2º Lote - Kit Completo | 19/09 a 04/10 R$70,00 + tx  
3º Lote - Simples | 05/10 a 15/10 R$70,00 + tx  
 
Opções de Kits 
Haverá apenas uma opção de Kit em ambos os lotes, sendo no 1 e 2º Lotes com Kit Completo 
Kit Completo Inclui 
- Camiseta em Tecido Poliamida 
- Sacolinha Esportiva 
- Chip Descartável 
- Numeral de Peito 
- Brindes Oferecidos Por patrocinadores 
- Medalha de Participação (Pós prova) 
- Hidratação pós Evento 
- Frutas de época pós o evento 
 
Tamanhos de Camisetas que serão oferecidos 
Baby Look M 
Unissex P 
Unissex M 
Unissex G 
Unissex GG 
Unissex XG 
 
Kit Simples apenas no 3º Lote 

http://www.ticketagora.com.br/
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- Chip Descartável 
- Numeral de Peito 
- Medalha de Participação (Pós prova) 
- Hidratação pós Evento 
- Frutas de época pós o evento 
 

 5 - DA ENTREGA DE KITS 

A Entrega de Kits, será realizada no Sábado das 19/10 (10 as 19hs) na Decathlon 

Torres. 

Endereço: Pista Lateral BR-116, 10.000 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, 81690-

100 

NÃO RETIRADA DO KIT – Não serão entregues kits de corrida no dia e nem após 

o Evento, o atleta não terá direito a estorno do valor da compra. 

 Solicitamos as seguintes Observações 

 - Conferência de dados da Inscrição descrita no envelope 

– Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 

- Os dados fornecidos é de inteira responsabilidade do participante 

6- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Ao participar da End Poli Run, os Participantes assumem a responsabilidade por 

seus dados fornecidos e aceitam totalmente o regulamento da prova, participando 

por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e 

assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou 

quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na 
prova, antes, durante e depois da mesma. 

Recomendamos a que todos deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 

para realização da prova, pois a Organização não se responsabilizará pela saúde 

dos mesmos. 

Serão disponibilizados Banheiros químicos e guarda volumes para os participantes 

devidamente inscritos e recomendamos não deixar objetos de valor junto com seus 
pertences.  

7- ORGANIZAÇÃO E CONTATOS 

 A Organização: Rotary Curitiba Distrito 4730    

Contato Fone: 413057-4730 

Consultoria Técnica e Cronometragem 

Edson Bortolaci 

CREF: 017928-G/PR | Email: assessoria.assessocor@gmail.com 

https://www.google.com/search?safe=active&q=decathlon+curitiba+torres+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgpTyrKqzLRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsSqnpAKFMnLy8xSSS4sySzKTEhVK8ouAkgqpeSmpRamHl-cDAKM-_k9VAAAA&ludocid=2082907306212055431&sa=X&ved=2ahUKEwin19bWwaTkAhV_E7kGHf-SDq0Q6BMwEHoECBAQAw

