Regulamento do Treino Solidário de Natal NOELAND
Sobre o treino
Uma realização NOELAND e organização NL SPORTS.
Local do Evento: Rua dos Girassóis (estacionamento da expoflora).
O treino solidário acontecerá às 20h do dia 06/12 em Holambra nas dependências da
NOELAND (recinto da expoflora) com objetivo participativo e não competitivo, afinal a causa
principal é arrecadar fundos para a compra de brinquedos para o natal de crianças e que serão
entregues à uma instituição do município de Holambra. Pedimos aos participantes que
cheguem no local com antecedência de até 30 min antes da início do treino para que
possamos ser pontuais com o horário planejado.
Pedimos à todos participantes que venham caracterizados com o uniforme de treino (camiseta
e gorro NOEL) para que possamos fazer uma festa muito bonita com centenas de papai e
mamãe NOEL RUNNERS.
Observação: Nesta data a NOELAND as atrações da NOELAND estarão fechadas para o público
e aberto somente para a realização do treino dos inscritos no treino solidário. As luzes também
estarão acesas (são mais de 5 milhões) trazendo um cenário magnífico de natal. O parque no
dia de treino estará fechado (Quinta-Feira). Os dias normais de funcionamento do parque para
quem deseja visitar a NOELAND são de SEXTA, SÁBADO e DOMINGO.
Percurso
O treino será realizado em sua totalidade dentro do recinto da expoflora em 2 voltas de 2,5km
cada volta pelos cenários de Natal da NOELAND totalizando 5km de distância.
Estrutura
Haverá estacionamento gratuito para os participantes no próprio recinto da expoflora, e
também será oferecido água e frutas aos participantes. Para quem desejar após o treino
aproveitar as delícias gastronômicas do município indicamos a Martin Holandesa, Casa Bela,
HOEK e Serrana como excelentes opções.
Retirada de KIT
A retirada de KIT acontecerá nos dias 04, 05 e 06 na loja parceira Simetria em Holambra (R. das
Azaléias, 556 A – Morada das Flores – SP) das 10h às 17h e também no dia e local do evento no
( 06/12 das 18h às 20hs.)
KIT
O KIT é composto apenas por Camiseta + GORRO NOEL.
Objetivo
Fazer a diferença no natal de centenas de crianças através da compra de brinquedos que serão
distribuídos para uma instituição apontada pela realizadora NOELAND.

