
Papai Noel Corredor 2020 – Virtual 

 

Regulamento: 

 

 

 

1) A Corrida Papai Noel Corredor é uma brincadeira sadia entre amigos corredores. O 

objetivo principal é levar um pouco de alegria a crianças e famílias carentes através da 

doação de cestas básicas e caixas de bombons.  

 

2) A inscrição para a corrida se dará através do site www.youMovin.com.br, no valor de 

R$ 50,00 (cinquenta reais). 

 

3) O inscrito para a prova terá direito ao kit atleta composto de : 

a) Uma camiseta do evento; (Valor aproximado de R$ 25,00) 

b) Uma caixa de bombom a qual deverá ser entregue a uma criança carente e/ou 

colocada à disposição da organização para fazer parte da cesta básica que será 

ofertada a famílias necessitadas do município; (Valor aproximado de R$ 5,00) 

c) R$ 15,00 (Quinze reais), os quais serão utilizados na compra de cestas básicas que 

serão distribuídas oportunamente. 

 

4) A retirada do kit será na data de 20 de dezembro de 2020, no parque da Gare, a partir 

das 08:00hs da manhã. No local haverá kit de higienização e todo o atleta deverá fazer 

a retirada, obedecendo a distância mínima de 2(dois) metros, com uso obrigatório de 

máscara. 

 

5) Não será permitido aglomeração no local da retirada dos kits. 

 

6) Cada atleta poderá fazer sua corrida individualmente em qualquer distância e horário. 

 

7) No local haverá hidratação para os corredores que optarem pela GARE, como um 

ponto de apoio. 

 

8) Os atletas de fora do município receberão seu kit (composto apenas da camiseta), 

através da EBCT e/ou transportadora. 

http://www.sportif.com.br/


 

9) Os inscritos que não puderem efetuar a retirada das camisetas na data programada, 

poderão solicitar a entrega, em Passo Fundo/RS, de forma gratuita, através do 

telefone 54.99672.0202, com Flávio Ramos. 

10) As pessoas que quiserem, a exemplo de anos anteriores, fazer suas doações de caixas 

de bombons e/ou cestas básicas, poderão contatar os seguintes telefones, para combinar a 

entrega dos materiais: 

54.99672.0202 – Flávio Ramos 

54.99234.9808 – Dani Bertolini 

54.99930.9102 – Maurício Basso 

54.99968.9425 – Amanda Gabriel 

 

11) Dúvidas poderão ser supridas através do telefone 54.99672.0202, com Flávio Ramos. 

 

12) Direção técnica da prova: Alessandra Cardoso Vargas, CREF : 014386/RS 

 

Maurício Basso, CREF : 025168/RS 

 

  


