COMUNICADO 104/2018

Taquara, 25 de setembro de 2018.

Prezados Pais (Pré o EM):
Saudamos aos senhores e aproveitamos para informar sobre a rústica IACS/SESC que acontecerá
dia 04/11, dentro do programa dos 90 anos do IACS:
 Quem pode participar? O evento é aberto ao público em geral. Divulguem aos seus amigos.
 Para se inscrever na categoria adulto é só acessar o site www.iacs.org.br, selecionar os
itens, Modalidade: 1ª Rústica IACS/SESC Adulto 2018 e Evento: 1ª Rústica IACS/SESC
Categoria Adulto 2018, e seguir as orientações sobre o valor da inscrição, categoria, idade,
kit, etc.
 A inscrição na categoria infantil pode ser através do site ou via formulário de inscrição
abaixo, que deverá ser entregue à professora até o dia 11/10. No caso de criança que
possui o cartão do SESC, deverá ser enviada uma cópia do cartão, juntamente com o valor
da inscrição.
Distribuição da categoria infantil:
 5 a 7 anos – 400 metros;
 8 a 10 anos – 800 metros;
 11 a 15 anos – 1200 metros.
 Os valores variam para quem tem cartão do SESC, de acordo com as categorias:
 Comerciário – R$ 20,00;
 Empresário – R$ 25,00;
 Público em geral – R$ 30,00.
Observações:
 As Inscrições da categoria infantil poderão ser feitas até o dia 11/10/2018 (adulto: ver
no site);
 O horário de largada da categoria adulta será às 8h30min (ver detalhes no site);
 O horário de largada das categorias infantis será às 10h da manhã. Os participantes
deverão estar no IACS às 9h, junto à pista de atletismo, para retirada do kit (camiseta e
numeração).
Desde já, agradecemos a sua atenção.
A Direção.
 ........................................................................................................................................................
INSCRIÇÃO – RÚSTICA IACS/SESC
Eu, ___________________________________________________________________responsável
pelo aluno_______________________________________________________________, da turma
__________, RG ________________ou Certidão de Nascimento _________________, autorizo sua
participação na Rústica IACS/SESC, que correrá dia 04/11, no seguinte grupo:
( ) 5 a 7 anos
( ) 8 a 10 anos
( ) 11 a 15 anos
Ass. Responsável __________________________________________________________________

