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Corrida de aniversário de 486 de Itanhaém 

 

Local: Jaime de Castro em frente ao Portal de Itanhaém 

Cidade de Itanhaém 

Data e Horário do evento: Será realizado ás 08h com término até às 11h 

Data limite de incrições:Será até 02/04/2018  

 

Site para inscrições: 

www.tickeagora.com.br  

 

Retirada de kits: Almeida Junior 265,Belas Artes – Gaultéria  farmárcia de 

manipulação– belas artes no dia 07/04 das 08h ás 19h e depois desse horário retirar o kit 

na avenida Presidente Vargas s/n onde ocorrerá o evento á partir das 06Hh30 até  ás 

07h30  após esse horário não será perimitido. 

 

Terceiros podem retirar o kit?  Sim tem que apresentar o Rg de identificação  

Premiação:  Será para os 3 primeiros colocado e o ganhador ganhará um tênis de 

corrida 

Terá tenda kids para os pais ficarem tranquilo durante o evento e será cobrado 10,00 

caso queira que o filho fique durante uma hora. 

 

Modalidades: 10km e 5km corrida 5k caminhada,  

 Masculino / Feminino de 15 a 18 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 19 a 24 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 25 a 29 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 30 a 34 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 35 a 39 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 40 a 44 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 45 a 49 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 50 a 54 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 55 a 59 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 60 a 74 anos de idade 

 Masculino / Feminino superior a 75 anos de idade 
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2º Night Race de Itanhaém 

 

Local: Avenida Presidente Vargas s/n em frente Marina Parque 

Cidade de Itanhaém 

Data e Horário do evento: Será realizado ás 19h com término até às 23h 

Data limite de incrições:Será até 05/10/2018  

Pagamento:Poderá ser feito em boleto e cartão,considerando que o boleto tem 3 dias 

para reconhecer o pagamento e dois dias para vencimento, cartão até 24 horas ou direto 

com a Laura (13)992077217 

Site para inscrições: www.corridaeaventura.com.br/  www.ativo.com  

www.tickeagora.com.br  

http://www.corridaeaventura.com.br/
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Av. Rui Barbosa S/N – Centro – Itanhaém – SP - CEP: 11.740-000 

Telefone: 3421-1700 – Ramal: 1815 - e-mail: complexo.harryforssell@gmail.com 

Razão social: L.A.S de lima Me Cnpj: tel : 13-34268338 ou 13-997094595 ou 13-

992077817 

             Cnpj: 17.182.990.0001/29 

Endereço: Rua Victor Meirelles N°257 belas artes Cep:11740-000 

            E-mail de contato: laura_fefesp@hotmail.com 

Dados bancários: Agência 0346 conta 130054361. 

E-mail para acesso ao relatório de inscrições: boina125@yahoo.com.br 

Retirada de kits: Almeida Junior 265,Belas Artes – Gaultéria  farmárcia de 

manipulação– belas artes no dia 07/04 das 08h ás 19h e depois desse horário retirar o kit 

na avenida Presidente Vargas s/n onde ocorrerá o evento á partir das 06Hh30 até  ás 

07h30  após esse horário não será perimitido. 

Terceiros podem retirar o kit?  Sim tem que apresentar o Rg de identificação  

Premiação:  Será para os 3 primeiros colocado e o ganhador ganhará um tênis de 

corrida 

Terá tenda kids para os pais ficarem tranquilo durante o evento e será cobrado 10,00 

caso queira que o filho fique durante uma hora. 

Limite Total de inscritos no evento: 500 á 1000 

Modalidades: 07km corrida e 5k caminhada,  

Terá alguma restrição de idade/sexo para inscrições? Sim maiores de 16 anos 

Terá inscrições para idosos e para deficientes? Sim (inclusão social) 

Terá a opção de escolha de tamanho de camiseta? sim 

Quais Tamanhos? Baby look P, M, G,GG camisetas P,M,G,GG 

Valor da inscrição:75,00 

 Masculino / Feminino de 15 a 18 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 19 a 24 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 25 a 29 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 30 a 34 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 35 a 39 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 40 a 44 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 45 a 49 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 50 a 54 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 55 a 59 anos de idade 

 Masculino / Feminino de 60 a 74 anos de idade 

 Masculino / Feminino superior a 75 anos de idade 
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