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REGULAMENTO CAMINHADA SÃO SEBASTIÃO 2.3KM
A Caminhada São Sebastião, promovida pela Paróquia Sagrado Coração de
Jesus – Catedral, em parceria com a empresa organizadora das Provas de São
Sebastião 2020 VIA EMPREENDIMENTOS, será realizada no dia 20 de
Janeiro de 2020 (segunda-feira), na cidade de Altamira, com largada na Av.
João Pessoa (Praça do Mattias), e chegada à Rua Coronel José Porfírio (Igreja
da Matriz/Catedral) por pessoas regularmente inscritas, de ambos os sexos,
sob qualquer condição climática, sendo largada única prevista para as 07:00h.

Regras gerais/termos:
1. Qualquer pessoa poderá participar da caminhada, inclusive crianças,
acompanhadas por seus pais, tutores e/ou responsáveis legais;
2. Não haverá cobrança financeira para participar da caminhada e tão
pouco para o café;
3. Não haverá formalização para inscrições, para participar é só chegar ao
local do evento no horário estabelecido conforme determina este
regulamento;
4. Todos os participantes que completarem o percurso terá direito a 1 (um)
café da manhã nas dependências do salão paroquial;
5. Sugere-se aos participantes que não adquirirem a camisa do evento,
que possa vestir camisa/camiseta de cor branco, vermelho ou verde.
Porém, é livre a todos usarem a vestimenta que convier ou que tiver;
6. Recomenda-se que os participantes possam chegar pelo menos 15
minutos antes do horário da partida;
7. Recomenda-se que os participantes utilizem vestimentas confortáveis,
bem como o uso de tênis ou sandálias de sua preferência;
8. É livre trazer e usar guarda-chuva e boné/chapéu;
9. Interessados em adquirir uma camiseta alusiva ao evento para utilizá-la
no dia, deverão procurar o Box do Competidor, sito à rua 7 de setembro
nº 2070, centro comercial. Valor R$ 20,00.
10. A entrega da camiseta será realizada nos dias 17 e 18 de Janeiro, sendo
que no primeiro dia (sexta-feira), obedecerá ao seguinte horário das
09:00h às 19:00h. No Sábado, o horário de entrega será das 09:00h às
14:00h, na GALERIA 7, sito à rua 7 de Setembro, nº. 2070, Centro
Comercial - Box do Competidor;
11. Durante o percurso haverá apoio de monitores, força de segurança
pública e 1 (um) ponto de abastecimento de água (hidratação);
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12. A organização se reserva o direito de alterar qualquer item deste
regulamento, sem prévio aviso, conforme as necessidades da realização
da prova informando estas alterações na retirada do kit.

Da Responsabilidade do Participante
“...Estou em plenas condições físicas e psicológicas para participação
nesta prova e que estou ciente que não existe nenhuma recomendação
médica que me impeça de participar de atividades físicas.
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos
envolvidos e suas consequências pela participação neste evento (que
incluem possibilidade de invalidez ou morte), isentando a organização
do evento, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda
e qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais, ou
físicos que porventura venha a sofrer advindos de minha participação
nessa prova...”
“...Declaro ter lido e aceito a me submeter a todos os termos do
regulamento do evento. Autorizo o uso de minha imagem para fins de
divulgação do evento seja ela por foto ou vídeo em qualquer meio de
comunicação, sem geração de ônus para a organização da Caminhada
São Sebastião, seus organizadores, mídias e patrocinadores...”
Trajeto
Largada pela Av. João Pessoa (praça do mattias) – Tv. Paula Marques –
Rua Magalhães Barata – Tv. Pedro Gomes – Rua 1º de Janeiro – Tv.
Comte Castilho – Rua Cel José Porfírio com chegada na Igreja da
matriz/catedral.
Mapa do trajeto está na página www.ticketagora.com.br

Final.

Altamira-PA, novembro de 2019.

