
MEDALHAS DA 1ª CORRIDA VIRTUAL DO CIRCUITO “CORRE SÃO CARLOS 2021” SERÃO ENTREGUES NO FINAL DE MARÇO

    

  

   O diretor do Departamento de Fomento ao Lazer da Secretaria Municipal de Esportes e
Cultura, Marcos Amaro, confirmou nesta quarta-feira (24/02) que 680 pessoas se inscreveram
para a 1ª Corrida Virtual do Circuito Corre São Carlos 2021 e que o período de entrega das
medalhas foi alterado.

  

    

  

   Todos os inscritos receberão uma medalha personalizada, mediante a entrega de 1 Kg de
alimento não perecível, que será entregue para o Fundo Social de Solidariedade do Munícipio,
que fará a destinação dos produtos.  As medalhas deveriam ser entregues nos dias 01, 02, 03,
04 e 05 de março, porém em virtude do atraso por parte do fornecedor, as datas foram adiadas
para os dias 22, 23, 24, 25 e 26/03, das 09 às 12h e das 14 às 17h, em 05 pontos conforme o
número de inscrição, com o propósito de evitar aglomeração.

  

    

  

   Confira os endereços dos pontos de entregas das medalhas aos participantes:

     
    -      Ponto de entrega 1 – Inscrições de números 001 até 200 – Local: Secretaria de
Esportes e Cultura - Rua D. Pedro II, Nº 1.296 – Centro;   

     
    -      Ponto de entrega 2 – Inscrições números 201 até 400 – Local: CEMAC - R. São Paulo,
nº 745 – Centro;   

     
    -      Ponto de entrega 3 – Inscrições de números 401 até 600 – Local: FESC - CAMPI 1-
RUA São Sebastião, nº 2828, Vila Nery;   

     
    -      Ponto de entrega 4 – Inscrições de números 601 até 800 – Local: FESC- CAMPI 2 -
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Rua Itália, nº 756, na Vila Prado;   

     
    -      Ponto de entrega 5 – Inscrições de números 801 até 1.000 – Local: FESC - CAMPI 3 -
Rua José Garcia Toledo, nº 147, Santa Paula.   

  

    

  

   Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes e Cultura pelo
telefone (16) 3374 3270.

  

    

  

   As provas serão constituídas de corridas nas distâncias de 05 e 10 km, em que o participante
deverá escolher o melhor local para realização da prova, podendo ser em casa, ao ar livre,
esteiras, desde que respeite as legislações aplicáveis e orientações dos órgãos de saúde,
como o uso de máscara, álcool em gel e sem aglomeração, afim de evitar o contágio pelo novo
coronavírus.

  

    

  

   O prazo para os participantes realizar a prova será das 00h do dia 06 de março, até as 23h59
do dia 31 de março de 2021. A Prefeitura já disponibilizou um e-mail para receber as provas
realizas por cada atleta. “Cada atleta que finalizar sua corrida deverá enviar as fotos dos
resultados obtidos na esteira, do aplicativo de corrida ou do smartwatch para o e-mail corridavi
rtual2021@saocarlos.sp.gov.br
, até o dia 31/03 às 23h59, comprovando que realizou a prova”, explicou Marcos Amaro.
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