
1ª CAMINHADA INTERNACIONAL CAMINHOS DO SERRO AZUL 

PROGRAMAÇÃO 

A 1ª Caminhada Internacional Caminhos do Serro Azul é um evento de atividades físicas e 
culturais, destinadas à comunidade local, regional, nacional e internacional, não tendo o objetivo 
de competição. É realizada pela Associação de Moradores da Localidade do Serro Azul, Rio 
Negrinho - SC, de acordo com as normas da ONG Anda Brasil e do IVV – Internacionaler 
Volkssport Verbund. 

Data: 05 de dezembro de 2021 (Domingo) 

Horários: 
Confirmação das inscrições e café: a partir das 8h00 
Início das caminhadas: 8h30, 09h  e 09h30 

Local das refeições, inscrições, saída, chegada: Campo da Associação Serro Azul 

1. INSCRIÇÕES 

1.1 As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, preferencialmente pela Internet no site: 
caminhadas.info ou https://rionegrinho.caminhadas.info, assinalando a reserva das 
refeições, ou no local do evento. 

1.2 Não há idade limite para inscrição na caminhada, no entanto, deverá ser observado que 
menores de 18 anos deverão ter autorização (por escrito) e estarem acompanhados dos pais 
ou responsável para participação no evento. 

1.3 Os caminhantes poderão se apresentar no local da largada da caminhada, a partir das 8h, 
para confirmar a sua inscrição, adquirir os cartões das refeições reservadas e tomar seu 
café. 

1.4 Ao final da caminhada os participantes deverão procurar a organização do evento para 
carimbar ou retirar suas cadernetas. 

1.5 Para confirmar sua participação junto ao Anda Brasil é necessário preencher a avaliação do 
evento, cujo formulário lhe será enviado por e-mail. 

2 – PERCURSO 
2.1 A caminhada tem início no campo de futebol da Associação de Moradores da Localidade de 

Serro Azul e têm duas opções de circuito: o completo, de média dificuldade, com 
aproximadamente 14.000m, passando por estradas vicinais, pela Cabana da Mata e por 
partes de matas nativas e exóticas.  

 
2.2. Para quem desejar, poderá optar por caminho alternativo de aproximadamente 4.000 m, 

podendo visualizar a represa Serro Azul, passando pelo Camping Lago Azul e pela 
comunidade. 

 
2.3 A caminhada será acompanhada por monitores locais e por socorristas, orientada por placas 

dentro do circuito estabelecido, não sendo permitido aos participantes entrar na água e/ou 
desviar do trajeto, para a garantia de sua segurança e também a recepção adequada. 

 
3 - CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 
Não haverá classificação e premiação para os participantes, pelo motivo de ser uma caminhada 
de contemplação. É uma atividade não competitiva. 
 
4 – INFRAESTRUTURA 
4.1 – Junto ao ponto de partida e chegada, os caminhantes terão acesso a serviços de 

emergência; banheiros, venda de bebidas e alimentos, espaço para informações e uma 
feirinha de produtos coloniais. 

4.2 – Haverá carro/moto de apoio que ficará em alguns pontos estratégicos, bem como existem 
locais onde há contato por telefone, caso seja necessário. 
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4.3 - Serão disponibilizados, para alguma eventualidade, os serviços de bombeiros voluntários e 
enfermeiros no local do evento, que farão o atendimento de emergência e encaminharão o 
caminhante, caso haja necessidade, para atendimento na unidade mais próxima integrante 
da rede pública de saúde. 

4.4 – A estrutura no percurso da caminhada estará disponível a partir das 8h30 e permanecerá 
montada até às 13h, sendo que após esse tempo, toda estrutura de apoio será desativada e 
qualquer caminhante que ainda estiver percorrendo o circuito, o fará sem orientação da 
organização. 

5– GERAL 
5.1 – O caminhante concorda que assume toda e qualquer responsabilidade pela sua 
participação no evento de caminhada, ciente que é necessário estar gozando de boa saúde. 
5.2 - O caminhante e/ou seu responsável legal, independentemente da categoria da qual 
participa, isenta de toda e qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os 
organizadores, proponentes, patrocinadores e órgãos de apoio deste evento, de quaisquer 
responsabilidades que possam existir. Ao confirmar sua inscrição, o caminhante aceita 
totalmente o Regulamento em questão. 
5.3 – O caminhante é responsável por todas as despesas de transporte, hospedagem e 
alimentação, seguros e quaisquer outros gastos necessários ou provenientes da sua participação 
no evento, antes, durante e após a mesma. 
5.4 – Os caminhantes, em qualquer momento da caminhada, ou seja, antes, durante ou depois 
de sua realização, permitem a publicação e a utilização de quaisquer fotografias, filmes, sua voz 
ou outra gravação contendo mídias de sua participação no evento, para finalidades legítimas. 
5.5 – Todas e quaisquer irregularidades ou atitudes consideradas antidesportivas pela 
organização, cometidas pelos caminhantes, serão motivos de exclusão dos mesmos no evento. 
5.6 – Casos omissos e quaisquer dúvidas que sejam levantadas com referência a esse evento 
serão resolvidos pela organização do evento, que tem total soberania sobre a mesma, não sendo 
aceitas reclamações posteriores. 
5.7 - Ao confirmar sua inscrição, o caminhante aceita totalmente o Regulamento em 
questão. 
5.8 – Dúvidas sobre este regulamento podem ser esclarecidas através dos e-mail 
elzabhs@yahoo.com.br ou pelos telefones 42-99163-6340, 47-99629-7899, 47-9996-9870 e 47-
99927-0727 
 

Agradecemos a participação e colaboração de todos! 
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