ARIL RECEBE INSCRIÇÕES PARA CORRIDA NO SHOPPING NAÇÕES
Atletas têm descontos nas inscrições do primeiro lote
O Shopping Nações sedia, em 5 de agosto, a Corrida Aril 2018 e as inscrições
com descontos seguem abertas até 25 de julho. O evento é organizado para
levantar recursos para manter os serviços oferecidos pela Associação de
Reabilitação Infantil Limeirense (Aril).
Neste ano, a prova terá 10 km de corrida para adultos e 5 km para crianças e
pessoas com deficiência. Para a corrida de 10 km e de 5 km, o participante
investirá R$ 75,00. A inscrição para a caminhada de 5 km é de R$ 45,00. Os
valores são para inscrições individuais.
Idosos acima de 60 anos, jovens com menos de 18 e pessoas com deficiência
pagam R$ 40,00. Este é o mesmo valor para crianças de até 10 anos. Porém,
se elas não quiserem o kit da corrida, podem participar gratuitamente.
As equipes com mais de 10 integrantes ganham desconto. Até o próximo dia 25,
cada atleta paga R$ 70,00. As inscrições podem ser feitas pelo site
www.arileventos.com.br ou www.a3sport.com.br. Após este prazo, os valores
serão reajustados e, nesta edição, a organização não aceitará inscrições no dia
da prova.
Com a efetivação da inscrição, cada participante receberá um kit com camiseta
e toalha personalizadas, squeeze, chip descartável, número do atleta e materiais
promocionais dos patrocinadores. A entrega dos kits será nos dias 3 e 4 de
agosto, das 10h às 17h, na sede da ARIL. Os líderes de equipes poderão retirar
os kits antecipadamente mediante comunicação prévia à entidade.
No dia da corrida, a orientação é para que os participantes cheguem ao Shopping
Nações com uma hora de antecedência. O estacionamento é gratuito,
independente do período que o veículo permanecer no local, e os atletas terão
à disposição toda a estrutura do shopping.
Os participantes serão recebidos com uma mesa de café da manhã com frutas,
guloseimas fit e produtos da Nestlé, patrocinadora do evento. Terão ainda pontos
de hidratação em todo o percurso da corrida.
A largada da prova das crianças será às 8h e as das corridas de 10 km, a de 5
km e da caminhada acontecerá às 8h30. Todos receberão medalhas. O
Shopping Nações fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-Piracicaba),
4.500. Para mais informações o telefone é (19) 304-8900, ramal 8906.

