
 

 

OLÁ, TUDO BEM? 

Você acaba de receber o Manual do Participante! 

 

Aqui vão algumas informações que você precisa ter em mente para o que certamente será um 

dos dias mais divertidos da sua vida! 

 

ONDE E COMO RETIRAR MEU KIT SONIC? 

Seu Kit Sonic será entregue no local abaixo:  

 

DECATHLON MORUMBI 

Av. Duquesa de Goiás, 381 – Real Parque / SP 

DATA: 14/02 12:00H ÀS 21H 

DATA: 15/02 10:00H ÀS 18H  

 

Você deve levar um documento de identificação oficial com foto para a retirada do Kit (carteira 

de identidade, CNH, carteira de trabalho ou passaporte). Caso alguém vá retirar o Kit por você, 

é necessário levar apenas uma cópia do documento do inscrito. Aceitamos cópias impressas, 

mas damos preferência para formatos digitais (foto no celular, por exemplo), pois produzem 

menos lixo e consequentemente menos impacto ambiental. 

 

Lembre-se também de levar o seu comprovante de inscrição (pode ser no celular). Se você 

ainda não recebeu o seu, deve solicitá-lo pelo e-mail sac@ticketagora.com.br   

 

Se você não puder buscar o seu kit na DECATHLON MORUMBI, pode solicitar que terceiros 

busque, desde que tenha em mãos uma cópia do seu documento com foto (pode ser digital) e 

comprovante de sua inscrição. 
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QUE HORAS E ONDE DEVO CHEGAR? 

Importante: Arena de Largada e Chegada vai acontecer no Parque Villa Lobos.  

 

Se organize para chegar cerca de 30 minutos antes do horário da sua largada. Isso te 

dará tempo suficiente para estacionar, encontrar os amigos, se organizar e embarcar na 

aventura mais eletrizante da sua vida com toda a tranquilidade. 

 

07:30H FAST RUN - Percurso de 5km (cinco quilômetros), de caráter competitivo e 

cronometrado. 

  

08:30H RUN FOR FUN - Percurso de 5km (cinco quilômetros), de caráter não competitivo 

e cronometrado.  

 

09:00H WALK & KIDS - Em grupo, em percurso 2km (dois quilômetros), de caráter 

meramente participativo.  

 

O QUE EU RECEBO NO MEU KIT? 

 

Temos dois tipos de kits na Corrida do Sonic!  

KIT PARTICIPAÇÃO você recebe o número de peito e a Medalha (pós prova). 

KIT PREMIUM é composto por 01 camiseta, 01 boné, 01 número de peito e 01 Medalha.  

A medalha não vem no kit: ela é entregue na linha de chegada a todos que terminarem o 

percurso. 

 

O uso das camisas oficiais da Corrida do Sonic não é obrigatório e você pode optar por usar 

fantasias de sua preferência! Mas fique atento (a) ao seu número de peito: ele é de uso 

obrigatório na parte frontal da sua roupa e identificará o horário de sua bateria. Anote o 

número e guarde com você para que possa ter acesso as fotos da corrida que participou, pois 

nos sites o corredor é identificado por ele.  

 

 

 

 



 
 

O QUE PRECISO LEVAR NO DIA DA CORRIDA? 

Nós garantimos que você se divertirá na Corrida do Sonic, mas aqui vão algumas coisas que 

você precisa ter com você para aproveitar esse dia: 

 

● Um documento de identidade válido e com foto. Ele será útil para a utilização 

do guarda-volumes e pode ser solicitado. 

● Aceitaremos cartões em nossa Arena Sonic, mas sempre leve um pouco de dinheiro 

vivo para garantir. 

● Use roupas e sapatos apropriados para uma corrida. E lembre-se de passar 

protetor solar. 

 

● Lembre-se de levar uma garrafinha de água ou isotônico. Teremos posto de água 

no meio e no final do percurso, mas manter-se hidratado é fundamental para 

todo participante. 

● Cangas ou toalhas para sentar e curtir um tempo gostoso com a família e os 

amigos. 

 

O QUE NÃO POSSO LEVAR? 

Queremos que você tenha um dia memorável, mas tem algumas coisas que não podemos 

permitir no Parque Villa Lobos: 

● Atitudes ruins! Lembre-se que você divide o percurso com idosos e crianças, seja 

educado e gentil. 

● Objetos de valor: faremos tudo pela sua segurança, mas é sempre melhor não 

arriscar. 

● Pets são como nossa família, nós sabemos... mas só desta vez, por favor, deixe o 

Totó em casa! 

● Drogas, armas e quaisquer outros objetos que possam colocar em risco a 

integridade física dos presentes (isso inclui o “pau de selfie”). 

● Guarda-sol, cadeiras e barracas de camping. Algumas das nossas arenas serão 

pequenas para tanta diversão. Respeite o espaço dos demais participantes. 

 

 



 

 

O QUE FAZER ANTES DA LARGADA? 

Após chegar à Arena Sonic, sinta-se livre para dar uma volta para reconhecer o local e 

deixar seus pertences no nosso guarda-volumes. Lembre-se de tirar da bolsa qualquer 

coisa que você vá precisar durante o percurso – não pode retirar a bolsa e depois guardá-

la novamente. Os guarda-volumes são seguros, mas a Corrida do Sonic não se 

responsabiliza por itens roubados ou perdidos. 

 

Lembre-se dessas regras: 

● 1 bolsa por pessoa. 

● Não é possível retirar a bolsa e depois guardá-la novamente. 

● Não aceitamos coolers. 

 

Se você não tiver pertences para guardar, dê uma olhada em nossa Arena Sonic e se 

divirta com nossas atrações.  

 

Fique atento! Daqui a pouco te chamamos para a largada! 

 

QUAL É MEU HORÁRIO DE LARGADA? 

Apenas participantes do com número de peito identificado poderão estar próximos a 

linha de largada.  

 

Caso seja necessário trocar a titularidade dos ingressos você pode enviar um e-mail para 

sac@ticketagora.com.br informando no título do e-mail a cidade onde vai correr. 

 

A CORRIDA DO SONIC ACABOU! E AGORA? 

Pegue sua medalha de finalista, tome uma água e se dirija para nossa Arena Sonic! 

Aproveite a companhia de seus amigos e família para desfrutar deste momento cheio de 

diversão e alegria! 

 

 

 

mailto:sac@ticketagora.com.br


 

 

SEGURANÇA: 

Cuidado nunca é demais, não é? Por isso pedimos atenção especial nesse quesito. Fique 

atento aos participantes ao seu redor e, por favor, evite atropelar, empurrar as crianças 

e idosos. 

 

Nós prometemos realizar o máximo esforço no sentido de realizar um evento seguro, mas 

cada um é responsável por sua segurança individual. 

 

Teremos uma equipe de atendimento de emergência pronta para entrar em ação quando 

solicitada, mas esperamos sinceramente não precisar dela! 

 

 

FICOU ALGUMA DÚVIDA? 

Entre em contato com a gente pelo e-mail contato@sonic5k.com.br   
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