FAQ
VISÃO GERAL
O QUE SIGINIFICA “SÓ VAI SÃO PAULO”?
É o posicionamento da campanha de marketing para o lançamento do tênis de
corrida Nike Epic React. Essa linha criativa tem como objetivo incentivar as pessoas a
correrem e se divertirem com arte e música, mostrando que a corrida tem o poder de
transformar as ruas da cidade.

O EVENTO
“SÓ VAI SÃO PAULO 5K” É UMA PROVA DE RUA?
“SÓ VAI SÃO PAULO 5K” é uma corrida que foge do formato tradicional de provas
de rua. Não haverá chip, número de peito nem premiação para os corredores mais
rápidos. O nosso objetivo é que corredores participem juntos da transformação das
ruas da cidade de São Paulo com arte, música e corrida. Durante os 5k de corrida,
as pessoas vão poder curtir projeções espalhadas pelo centro de São Paulo e ainda
teremos uma grande celebração com um festival de música.

QUAL É A DATA DA CORRIDA?
“SÓ VAI SÃO PAULO 5K” acontecerá em um sábado,
no dia 21 de abril de 2018 às 20h04.

QUAL É O HORÁRIO DA CORRIDA?
“SÓ VAI SÃO PAULO 5K” inicia-se às 20:04.
Após a corrida, teremos uma grande celebração com festival de musica. Por isso,
programe-se para curtir uma série de shows até de madrugada.

ONDE A CORRIDA ACONTECERÁ?
O ponto de encontro é na Av. São João, 360 – Centro – São Paulo, SP.
A corrida começará na Praça do Correio e retornará ao ponto de partida,
chegando pela Av. São João.
Estacionar o carro na região da corrida pode ser desafiador. Encorajamos o uso do
transporte público ou outros meios de locomoção, como táxi e serviços de aplicativos.
Para aqueles que utilizarem o metro, recomendamos descer na estação República.

ONDE EU ENCONTRO INFORMAÇÕES SOBRE O PERCURSO?
Você encontrará a marcação da quilometragem da corrida em nike.com.br/corrida/sovai

PARTICIPAÇÃO
QUEM PODE PARTICIPAR?
Qualquer pessoa com quatorze (14) anos ou mais, desde que seja um membro do
Nike+ Run Club App e se inscreva para a corrida em nike.com.br/sp. Se você ainda não
é um membro do Nike+ Run Club App, pode baixar e se cadastrar no aplicativo sem
custo tanto na App Store como no Google Play.

É NECESSÁRIO PAGAR PARA PARTICIPAR?
Não, a inscrição é totalmente grátis. Como parte da transformação das ruas da cidade
de São Paulo, incentivamos a doação de qualquer quantia para o Projeto Vida Corrida.

TRANSFORMAÇÃO COM CAUSA
O Projeto Vida Corrida é uma das ONGs parceiras da Nike do Brasil que estão
transformando a realidade de muitas crianças através do esporte. Faça você também a
sua parte e seja um agente de mudanças. Para doação, acesse o site vidacorrida.org.
br ou faça a sua doação nos dias da retirada do kit.

EU ESQUECI A SENHA DA MINHA CONTA NIKE+ RUN CLUB APP. O QUE FAZER?
Clique em “Esqueci a senha” na área de login e siga as instruções para redefinir sua senha.

POSSO FAZER UMA INSCRIÇÃO EM GRUPO?
Não, as inscrições são individuais. Porém, encorajamos que você corra junto com seus
amigos. Convide as pessoas que correm com você para se inscreverem no SÓ VAI
SÃO PAULO 5K.

POSSO TRANSFERIR MINHA INSCRIÇÃO PARA OUTRA PESSOA?
Não. Cada inscrição é individual e intransferível.

RETIRADA DE KIT
EU TENHO QUE RETIRAR O KIT DA CORRIDA?
Sim, depois de se inscrever em nike.com/sp, você deve retirar o seu kit na loja Nike
localizada na Rua Oscar Freire, 969 - Jardim Paulista, São Paulo – SP.

O QUE EU PRECISO LEVAR PARA RETIRAR MEU KIT?
Você deve apresentar o e-mail de confirmação da inscrição e um documento oficial com foto.

ONDE E QUANDO EU DEVO RETIRAR MEU KIT?
Entre os dias 19, 20 e 21 de abril na Nike Oscar Freire,
localizada na Rua Oscar Freire, 969 - Jardim Paulista, São Paulo – SP.
19/04: 10h00 às 21h00
20/04: 10h00 às 21h00
21/04: 09h00 às 15h00

Estacionamento:
Para retirar o kit, oferecemos uma hora grátis no Park Estacionamento Rua da Consolação, 3.447.

POSSO RETIRAR MEU KIT NO DIA DA CORRIDA?
Sim. Teremos estrutura para entregar os kits na loja
da Nike na Oscar Freire no dia 21/04 das 09h às 15h.

OUTRA PESSOA PODE RETIRAR O KIT POR MIM?
Nós encorajamos cada corredor a retirar seu próprio kit. Porém, se houver necessidade,
você pode designar uma pessoa para fazer a retirada. Cada pessoa escolhida poderá
retirar apenas dois kits adicionais.
Se você for retirar o kit para outra pessoa, você precisará de uma cópia do e-mail
de confirmação e de uma cópia de um documento oficial da pessoa para a qual
você está retirando. Você também deverá mostrar um documento oficial com foto
por motivos de segurança.

O QUE SERÁ ENTREGUE NO MEU KIT?
Serão entregues 01 (uma) camiseta SÓ VAI SÃO PAULO e 01(uma) pulseira de
identificação de acordo com pace escolhido. Ambos são obrigatórios no dia da corrida.
A camiseta oficial da corrida está sujeita a disponibilidade de tamanho e quantidade.

Opções de paces:
6:00 min/Quilômetro
6:30 min/Quilômetro
7:00 min/Quilômetro
*pulseiras sujeitas a disponibilidade de quantidade para cada pace.

NO DIA DA CORRIDA
ONDE SERÁ O PONTO DE ENCONTRO?
O ponto de encontro é na Av. São João, 360 – Centro – São Paulo, SP.

E SE CHOVER NO DIA 21 DE ABRIL?
Não tem problema, a corrida acontecerá mesmo com chuva,
desde que as condições climáticas não ofereçam riscos aos participantes.

PACES DA CORRIDA
O objetivo desta corrida não é correr o mais rápido possível, mas sim corrermos juntos
pelo centro da cidade de São Paulo. Teremos três diferentes paces (xx minutos por
quilômetro) na corrida, todos bastante democráticos.
6:00 min/Quilômetro
6:30 min/Quilômetro
7:00 min/Quilômetro
No momento da retirada de kit, você deverá informar qual pace deseja correr.

POSSO ANDAR AO INVÉS DE CORRER?
Caso você tenha algum desconforto e não consiga acompanhar o grupo, teremos
pessoas da organização que o acompanharão até o final da corrida.

O QUE ACONTECE SE ALGUÉM SE MACHUCAR?
Teremos pronto atendimento de ambulância no percurso para dar suporte para os corredores.

HAVERÁ UMA DIVISÃO DE ELITE?
Não, a corrida não contará com uma largada especial para corredores de elite.

HAVERÁ ALGUM PRÊMIO PARA OS PRIMEIROS
CORREDORES A CRUZAREM A LINHA DE CHEGADA?
Não. A corrida “SÓ VAI SÃO PAULO 5K” não tem o propósito de ser uma corrida
competitiva. Queremos que todos se divirtam e corram juntos os 5k, aproveitando o
momento de transformação das ruas com arte, música e corrida.

DEVO CHEGAR COM ANTECEDÊNCIA NA CORRIDA?
Sim. Sugerimos chegar às 19h30 para realizar a retirada da pulseira especial do evento,
utilizar o guarda-volumes e hidratar-se.

O QUE DEVO LEVAR NO DIA DA CORRIDA?
Não esqueça de levar a sua camiseta “Só Vai São Paulo” e a pulseira de identificação.
Ambos serão entregues no momento da retirada do kit nos dias 19, 20 e 21 de abril na loja
da Nike na Oscar Freire. A camiseta junto com a pulseira de identificação darão acesso a
uma outra pulseira especial que será entregue uma hora antes do evento iniciar.
Apesar de oferecermos guarda-volume durante o período da corrida, pedimos que você
evite levar bolsas e mochilas. Dessa forma, você ficará mais à vontade para curtir a
celebração após a corrida.

O QUE ACONTECERÁ DEPOIS DA CORRIDA?
Teremos uma grande celebração com Festival de Música com duração de
aproximadamente 4 horas.

TRANSPORTE
COMO EU CHEGO ATÉ O PONTO DE ENCONTRO?
Estacionar o carro na região da corrida pode ser desafiador. Encorajamos o uso do
transporte público ou outros meios de locomoção, como táxi e serviços de aplicativos.
Para aqueles que utilizarem o metro, recomendamos descer na estação República.

#SÓVAI

