
  
 

 

  

 

Regulamento – Corrida e Caminhada Contra o Machismo 

1  A corrida será realizada no dia 26/março/2017, às 8h30 min, pontualmente. A largada será 

em frente ao Ginásio de Esportes, na Área Sul do campus de São Carlos da UFSCar. O  

Ginásio de Esportes servirá como vestiário no dia da prova.  

2  Haverá percurso para corrida e para caminhada.  

3  O percurso préestabelecido pela organização deverá ser realizado por todos os 

caminhantes e corredores.  

4  O pessoal do apoio será responsável pela verificação se todos os corredores e caminhantes 

realizaram a prova exclusivamente pelo percurso préestabelecido.  

5  Cada participante será responsável por cronometrar seu próprio tempo de corrida ou 

caminhada. Não haverá cronometragem eletrônica.  

6  Não haverá guardavolumes no local da prova.  

7  No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no 

sistema online ou na ficha de inscrição, a(o) participante, aceita todos os termos do 

regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento.  

8  A inscrição na Corrida e Caminhada Contra o Machismo é pessoal e intransferível, não 

podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação.   

9  As inscrições serão realizadas pela Internet através do site do SINTUFSCar 

(http://www.sintufscar.org.br) e na secretaria da sede do SINTUFSCar.  

10  Os servidores associados ao SINTUFSCar são isentos da taxa de inscrição.  

11  Para participantes não associados ao SINTUFSCar, a taxa de inscrição no valor de R$ 

20,00 (vinte reais) da prova poderá ser paga diretamente na secretaria do SINTUFSCar, no ato 

de inscrição, ou mediante depósito bancário na seguinte conta:   

Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos da Universidade Federal de  

São Carlos  

CNPJ: 49.161.821/000107  

Banco do Brasil 

Agência: 18880 

Conta corrente: 6002X  

12  Todos os inscritos receberão uma camiseta como brinde da Corrida e Caminhada Contra o 

Machismo, mediante apresentação do comprovante de pagamento de inscrição para não 

associados do SINTUFSCar e apresentação de documento oficial com foto para associados 

do SINTUFSCar.  

13  As inscrições encerram-se na sextafeira (24/03/2017), às 17h.   

14  Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição.   

15  A cada participante será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, 

sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova.  

16   Todas(os) as(os) participantes deverão estar em dia com a avaliação médica para 

realização da prova, pois a organização não poderá se responsabilizar pela integridade física e 

saúde dos mesmos.  

  


