TAMANHO CAMISA:
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GG

MODALIDADE:

Corrida

Passeio Ciclístico

Empregado

Dependente

Aposentado

Vinculados

Pensionista

Público Geral

Nome:
Telefone:

Celular:

Matrícula ArcelorMittal Tubarão:
Identidade:
E-mail:
Retirada do Kit: 16/06, DAS 9H ÀS 16H, no CEA - Centro de Educação Ambiental da ArcelorMittal

TAMANHO CAMISA:
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GG

MODALIDADE:

Corrida

Passeio Ciclístico

Empregado

Dependente

Aposentado

Vinculados

Pensionista

Público Geral

Nome:
Data de nascimento:

Sexo:

Masculino

Feminino

17 DE
JUNHO
8h
É AJUDAR E CORRER PRO ABRAÇO.

Endereço:
Nº:

Bairro:

Apto:

Telefone:

Se você também é um craque do asfalto, prepare-se.

Celular:

Matrícula*:

Vem aí o 13º Circuito do Aço e Passeio Ciclístico da ArcelorMittal

Área*:

Cartão de assistência médica:

(Apenas para empregados)

Identidade:

E-mail:

traz um percurso de 10 km e vai arrecadar leite e fraldas para as

Declaro estar de acordo com o regulamento e em boas condições físicas e médicas para disputar a prova, isentando os organizadores, em
meu nome e de meus herdeiros, da responsabilidade de qualquer acidente que eu venha sofrer. Permito também o livre uso do meu nome
e imagem e veiculação de peças com o objetivo de divulgar e registrar o evento.
Data:

Assinatura:

AUTORIZAÇÃO
Em caso de participante menor de 18 anos, o pai ou responsável legal deverá assinar a autorização abaixo:

Autorizo
conforme identificação no verso, a participar do 13º Circuito do Aço da ArcelorMittal Tubarão, a ser realizada no dia 17 de junho de 2018.
Serra:

Tubarão. Com foco na solidariedade, a corrida, aberta para todos,

de

2018
RESPONSÁVEL (Assinatura e nome legível)

Casas Lares e Asilos do município da Serra. Inscreva-se, ajude e
corra para o abraço com a sua torcida.

REGULAMENTO 13º CIRCUITO DO AÇO
Antes de se inscrever para participar do 13° Circuito do Aço e Passeio Ciclístico da ArcelorMittal Tubarão, que
acontecerá no dia 17 de junho, é muito importante que você conheça todas as regras e procedimentos do
evento. Leia com atenção as informações abaixo.
INSCRIÇÕES - O 13° Circuito do Aço e Passeio Ciclístico da ArcelorMittal Tubarão está aberto à participação
de empregados, aposentados, pensionistas, vinculados da ArcelorMittal Tubarão e seus dependentes e
público geral, de ambos os sexos. Serão abertas vagas para corredores e para ciclistas. A idade mínima para
os inscritos na categoria Corrida será de 16 anos completados até a data do evento. Para a categoria Passeio
Ciclístico, os inscritos deverão ter a idade mínima de 10 anos completados até a data do evento. As crianças
menores de 10 anos não serão consideradas inscritas no evento e, portanto, não receberão o kit dos ciclistas.
Para garantir uma organização eficiente e a segurança de todos, as inscrições estão limitadas a 1500
participantes sendo 1400 corredores e 100 ciclistas. As inscrições se encerram assim que forem preenchidas
todas as vagas ou ao término do período previsto. A inscrição da Corrida Circuito do Aço é pessoal e
intransferível, não podendo a pessoa inscrita ser substituída por outra. Essa prática representa
um desrespeito às regras do evento, podendo trazer consequências e penalidades para quem
descumpri-las. A inscrição será feita mediante doação do kit composto por: 2 pacotes de 400g de leite em
pó e 1 pacote de fralda geriátrica.
PREENCHIMENTO - A ficha de inscrição deverá ser preenchida em letra de forma e assinada de próprio
punho, ciente do regulamento e do termo de responsabilidade. Para os participantes menores, deverá ser
apresentada autorização assinada pelo pai ou responsável, constante da ficha de inscrição. O campo
referente ao número do cartão de assistência médica da ArcelorMittal Tubarão deverá ser preenchido
obrigatoriamente pelos empregados.
PRAZO - Os empregados e seus dependentes, terceiros, estagiários poderão efetuar sua inscrição no
período de 14 a 18 de maio de 2018. Para o público geral, as inscrições acontecem nos dias 14 a 19 de maio
de 2018. As vagas são limitadas.
LOCAL DE INSCRIÇÃO - Empregados, terceiros, estagiários deverão entregar sua ficha de inscrição e de
seus dependentes no posto de atendimento localizado no Refeitório Central, doando um kit composto por 2
pacotes de 400g de leite em pó e 1 pacote de fralda geriátrica. Para o público geral, as inscrições devem ser
feitas na Vix Tennis (Vitória: Av. Rio Branco, nº 962, Praia do Canto, loja 2 e 3 - Vila Velha: Rua 15 de
Novembro, loja 04, nº 195, Praia da Costa), mediante a doação do Kit composto por 2 pacotes de 400g de
leite em pó e 1 pacote de fralda geriátrica. Os donativos arrecadados serão entregues posteriormente, para
as Casas Lares e Asilos do município da Serra. No ato da inscrição, os atletas deverão levar uma cópia
de um documento de identificação com foto (RG ou CNH).
PERCURSO - Será de 10km, com largada na portaria da ArcelorMittal Tubarão, Av. Brigadeiro Eduardo
Gomes, Rodovia Norte-Sul, Estrada Vitória - Jacaraípe (ES-010) e chegada na portaria da Aest. Largada dos
corredores às 8h e dos ciclistas às 9h.

KIT DO CORREDOR E DO CICLISTA - A entrega dos kits para os atletas está programada para a véspera da
prova, dia 16 de junho, das 9h às 16h, no CEA - Centro de Educação Ambiental da ArcelorMittal. Nesse
mesmo dia, os inscritos, sem custos, terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a empresa.
Além disso, costureiras do Projeto Vila Vida, de Vila Nova de Colares de projetos sociais apoiados pela
ArcelorMittal, estarão no local para a customização das camisetas dos atletas, sem custos para os
participantes. Caso o corredor ou ciclista não possa retirar seu kit pessoalmente, outra pessoa poderá
retirá-lo, desde que apresente o comprovante de inscrição e o RG do inscrito. Não haverá entrega de kits
no dia da corrida.
NUMERAÇÃO - Todos os participantes deverão usar, obrigatoriamente, a camiseta do evento. Os corredores
terão afixado, na frente da camiseta, o número fornecido pela organização da prova. É expressamente
proibido o dano, retirada ou troca de número entre os participantes, sob pena de desclassificação.
PREMIAÇÕES E CATEGORIAS - Haverá troféu para os três primeiros colocados da categoria Corredores
Masculinos e Femininos, de cada uma das faixas etárias abaixo discriminadas. Masculino: 16/19, 20/24,
25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59, 60/64, 65/69 e 70 em diante. Feminino: 16/19,
20/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59, 60/64, 65/69 e 70 em diante. Haverá também
uma premiação especial para os três primeiros colocados na categoria Geral Masculina e Feminina, na
categoria ArcelorMittal Tubarão (somente para empregados) e Paraolímpica. Esta premiação especial em
cada categoria será de R$1.000,00 para o 1 ° colocado, R$ 700,00 para o 2° colocado e R$ 500,00 para o
3° colocado. Os demais participantes da corrida, ao concluírem o percurso na chegada da Aest, receberão
uma medalha de participação.
ENCERRAMENTO - A corrida será encerrada uma hora e trinta minutos após o horário de largada. E a
premiação dos corredores será feita em seguida. A previsão de término para o passeio ciclístico é de uma hora
após o horário de largada, sendo o funil de chegada desmontado e todos os esquemas de segurança
desativados.
APOIO - A corrida contará com fiscais na função de orientar os atletas, bem como anotar possíveis infrações,
postos de distribuição de água montados ao longo do percurso, carro de som, batedores e ambulância para
acompanhar os participantes. Às 10h30 sairá da Aest, com destino ao local de largada, um ônibus
para transporte dos atletas e ciclistas e um caminhão baú para transporte das bicicletas. Outro
ônibus e caminhão baú sairão às 11h e 11h30. Neste ano, não disponibilizaremos ônibus saindo da
Aest às 6h. O estacionamento da ArcelorMittal Tubarão é terceirizado. Caso o atleta deixe o
veículo lá, será cobrado o valor de R$10,00.
BAGAGEM PESSOAL - A ArcelorMittal Tubarão não se responsabiliza pela guarda de bagagem dos
participantes. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. A simples inscrição na corrida
já pressupõe a aceitação e concordância com os termos do presente regulamento, valendo como contrato de
adesão. Caso o atleta decida desfrutar da estrutura da Aest com sua família após a premiação, deverá
procurar a portaria do clube para o cadastro e a retirada das pulseiras. O clube oferece várias opções de lazer,
como piscina, restaurante, campo de futebol, playground, salão de jogos, quadra de vôlei, futebol de sabão,
piscina de bolinhas, tobogã e pintura de rosto.

