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NOME DO DATA DE NASCIMENTO 

DATA DE NASCIMENTO 
_____/_____/______

NOME DO 
DEPENDENTE:

DATA DE NASCIMENTO 
_____/_____/______

Nome do Associado: __________________________________________________ Matrícula:______________  Unidade: ________________

Telefone Residencial: __________________ Telefone Celular: ____________________ E-mail: _____________________________________

NOME DO 
DEPENDENTE:

FICHA DE INSCRIÇÃO - PÃO DE AÇUCAR KIDS 2018

Poderão participar da 22ª Corrida Pão de Açucar Kids crianças de ambos os sexos, nascidos de  2004 a 2017, que irão correr de 50 metros a 400 
metros. A Corrida produzida anualmente pelo Grupo Pão de Açucar no Ginásio do Ibirapuera, tem como objetivo incentivar o esporte e a prática 
da atividade física desde a infancia. A Corrida é feita nos moldes das corridas profissionais, mas voltada ao publico infantil. O percurso é dividido 
de acordo com a faixa etária. Ao finalizarem a corrida, todos os pequenos atletas recebem medalhas pela participação e podem ainda se divertir 
nas diversas recreações.
A ARCOSPM pagará o valor da inscrição dos dependentes dos associados, devidamente inscritos, como forma de incentivo ao esporte.
Data: 15/09/2018 - Sábado
Horário: a partir das 8h00 *(horário previsto para as largadas)
Local: Ginásio do Ibirapuera - Pista de Atletismo Ícaro de Castro Melo ( Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães)
Endereço: Rua Manoel da Nobrega, 1.361 - Ibirapuera - São Paulo - SP
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REGULAMENTO

NOME DO 
DEPENDENTE:

DATA DE NASCIMENTO 
_____/_____/______

NOME DO 
DEPENDENTE:

DATA DE NASCIMENTO 
_____/_____/______

NOME DO 
DEPENDENTE:

DATA DE NASCIMENTO 
_____/_____/______

 TAMANHO DA 
CAMISETA

1. As crianças  participantes obrigatóriamente deverão ser dependentes legais de associados. haverá conferência no sistema;
2. As fichas preenchidas deverão ser enviadas através do fax: 11 3766-7937, por e-mail: sedesocial@arcospm.org.br. É necessário confirmar o 
recebimento da inscrição através do telefone: 11 3768-4181;
3. As vagas são limitadas e o prazo para envio das inscrições será até o dia 15/08 ou até o encerramento das vagas;
4. A ARCO/SPM somente realiza as inscrições e a entrega dos kits no dia do evento. O deslocamento até o local, roupas de 
participação, retorno e acompanhamento da(s) criança(s) no decorrer do evento, será de total responsábilidade do acompanhante
responsável pela inscrição;
5. Caso aconteça o não comparecimento da criança devidamente inscrita na Corrida, será debitado na conta do associado 
responsável pela inscrição  o valor de R$90,00 por criança inscrita.
6. Caso o Limite de vagas seja alcançado antes do prazo previsto, as inscrições serão encerradas sem aviso prévio e a organização do evento 
poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar os prazos  ou ainda elevar ou diminuir o numero de inscrições.
7. Não há participação da ARCO/SPM na organização da 22º Pão de Açucar Kids. Desta forma não nos Responsábilizamos por 
eventuais atrasos, mudanças no regulamento, suspensões, cancelamentos e/ou qualquer alteração que venham a ser realizadas 
por parte da organização da prova, antes, durante e/ou depois do evento.
8. Preste Bastante atenção ao informar o tamanho da camiseta, pois não haverá possibilidade de troca;
9. A prova não será cancelada por eventuais condições climáticas não favoraveis ao dia do evento.
10. Confirme o recebimento da ficha na Sede Social 11 3768-7181. Fichas enviadas ilegíveis serão desconsideradas

____________________________________________________________________________________
Assinatura Obrigatória do Associado Titular

Favor enviar esta ficha preenchida legivelmente para o e-mail: sedesocial@arcospm.org.br ou fax da Sede Social: 11 3766-7937 - ou via  Watts 11 
94765-5443 - confirmar o recebimento através dos telefones 11 3768-4181 ou 11 3714-0285 


