E AÍ, TUDO BEM?
Prepare o seu neon! Chegou a hora de saber tudo sobre, a melhor noite da sua
vida. Se liga nas informações da Night Nation Run!

ONDE E COMO PEGAR O SEU KIT?
O seu kit te espera no local abaixo:

Decathlon Villa Lobos
Dia – 28, 29 e 30/11
Horário – 10H ÀS 20H
Endereço - Av. Queiroz Filho, 1310 – Vila Leopoldina, SP
https://bit.ly/2SblXLX
Não esquece o 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 preferimos formatos digitais (foto no celular, por
exemplo), pois produzem menos lixo e consequentemente menos impacto
ambiental, sacou!?

O QUE VOCÊ RECEBE NO KIT:

Para curtir a corrida mais a baladinha top, você vai receber o kit de acordo com o
ingresso que escolheu:
STANDARD





Número de peito
Colar Flúor
Medalha Finisher
Entrada para a festa oficial

PREMIUM







Tudo o que está incluído na inscrição Standard, mais:
Night Nation T-Shirt
Led Glow Glasses
Backpack
Guarda-volumes

VIP






Tudo o que está incluído na inscrição premium, mais:
Número de peito VIP
Bastão de espuma com LED
Camiseta Extra VIP
Retirada do kit direto no local do evento

JUST PARTY
 Regata
 Óculos de Led
 Colar Flúor
 Mochila
O uso das camisas oficiais da Night Nation Run não são obrigatórios e você pode
optar por usar seu look favorito (sem esquecer do tênis)! Mas fique atento (a) ao
seu número de peito: ele é de uso obrigatório na parte frontal da sua roupa.
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, beleza?

O QUE VOCÊ PRECISA LEVAR PRO ROLÊ:

Nós garantimos a música e a agitação na Night Nation Run, mas aqui vão algumas
coisas que você precisa ter com você para aproveitar a noite:


Um documento de identidade válido e com foto. Ele será útil
para a utilização do guarda-volumes e pode ser solicitado se você
quiser comprar uns drinks ;)



Aceitaremos cartões em nossa lojas, mas sempre leve um pouco de
dinheiro vivo para garantir.



Use roupas e sapatos apropriados para uma corrida. Mas
foca nas combinações com muito brilho pra curtir a festa
depois.



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 corredor!

O QUE VOCÊ NÃO PODE LEVAR:

Queremos que você tenha uma noite inesquecível, mas tem algumas coisas
que não podemos permitir no Autódromo de Interlagos:


Atitudes ruins! Lembre-se que você divide o percurso com outras
pessoas, seja educado e gentil.



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



Drogas, armas e quaisquer outros objetos que possam
colocar em risco a integridade física dos presentes (isso
inclui o “pau de selfie”).

QUE HORAS VOCÊ DEVE CHEGAR?

Lembre-se: a sua corrida vai acontecer no Autódromo de Interlagos . Se
precisar

de

uma

ajudinha

pra

chegar,

o

mapa

está

aqui:

https://bit.ly/2DGGuUR
Se organize para chegar cerca de 60 minutos antes do início da corrida.
Isso te dará tempo suficiente para estacionar, encontrar os amigos, se
organizar para a largada e embarcar na experiência mais sensa da sua vida
com toda a tranquilidade.
As vagas para o estacionamento esgotaram, a Equipe NNR aconselha,
fortemente, aos corredores a utilizarem os Aplicattivos de Transporte,
rachar uma corrida com a galera ou combinar aquela carona! E pra quem
garantiu o voucher de estacionamento no momento da inscrição, a Ticket
Agora enviará um link para a retirada do voucher.

PROGRAMAÇÃO DO ROLÊ

Pra você se organizar direitinho, vamos te passar os horários importantes:



Os portões abrem às 18h.




A largada da modalidade competitiva (cronometrada ) será às 19h.
E às 20h a largada da não cronometrada.

A NIGHT NATION RUN ACABOU! E AGORA?
Pegue sua medalha de finalista, seu neon, corra para o AFTER e dance até o final!
E para que se inscrveu na modalidade cronometrada, tem pódio para os melhores
tempos, entrega de troféus e depois é só comemorar.
É hora de curtir a festa com atração surpresa, agitar com os amigos e fazer novos
crushes! Aproveitar a vibe desse momento com muita música, luzes e brilho!

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 ou passar por cima dos outros participantes.
Todos os participantes reconhecem que a participação na Night Nation Run
contém riscos e perigos inerentes. Nós prometemos realizar o máximo
esforço no sentido de realizar um evento seguro, mas cada um é
responsável por sua segurança individual.
Se você sentir que não pode completar com segurança o circuito, não tem
problema parar ou pedir ajuda. Se você testemunhar uma situação de
emergência durante o curso, procure imediatamente um membro da equipe
– eles fornecerão assistência rápida, conforme necessário.
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 nnr@nightnationrun.com.br ou
mande

uma

mensagem

na

nossa

(www.facebook.com/nightnationrunBR)
Bora criar memórias incríveis!?

página
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Facebook

