
INSCRIÇÕES PARA 2ª CORRIDA E CAMINHADA DE CARNAVAL PODERÃO SER REALIZADAS A PARTIR DO DIA 14

   

  

   As inscrições para 2ª Corrida e Caminhada São Carlos na Folia 2019, prova que será
realizada no dia 5 de março, terça-feira de carnaval, poderão ser feitas, pela internet, a partir
das 9h do próximo dia 14 de fevereiro. Será aceita somente uma inscrição por CPF.

  

    

  

   A corrida será realizada na avenida Trabalhador São-carlense a partir das 8h30. A
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concentração será na região do Terminal Rodoviário. A prova está dividida em corrida de 8 km,
corrida de 4 km e caminhada de 4 km. Os 800 primeiros inscritos para as corridas, são 400
vagas por percurso, receberão camisetas. Para a caminhada serão disponibilizadas camisetas
para os 200 primeiros inscritos.

  

    

  

   “As inscrições são gratuitas, porém os atletas que se inscreveram na Meia Maratona Água
Vermelha – Santa Eudóxia, realizada em dezembro do ano passado, e não retiram o Kit ou que
retiraram o Kit e não participaram da prova, não terão direito ao kit completo da 2ª Corrida e
Caminhada São Carlos na Folia 2019, recebendo somente o número do peito e o chip”,
explicou Marcos Amaro, diretor de Fomento ao Lazer da Secretaria de Esportes e Lazer de
São Carlos.

  

    

  

   A retirada dos kits está marcada para os dias 28 de fevereiro e 1º de março, das 9h às 17h,
no Paço Municipal, na rua Episcopal, 1.575, no centro. Para a retirada dos Kits é necessário
fazer a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis.

  

    

  

   As inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura no  www.saocarlos.sp.gov.br . Outras
informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-3270.

  

    

  

   (08/02/2019)
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