
 

 

Planejamento de Marketing 

Corrida de Garçons - ACEPG 

 

Regulamento: 

 

REGULAMENTO DA CORRIDA DE GARÇONS E GARÇONETES 2018. 

 
INSCRIÇÕES – Podem participar da Corrida dos Garçons e garçonetes todos os garçons de 

restaurantes de Praia Grande e que estejam em atividade.   
 

Ao se inscrever os participantes concordam em cumprir com este regulamento. 

 
PRAZOS E DATA DE REALIZAÇÃO – As inscrições podem ser feitas: no portal da ACEPG 

(acepg.com.br) ou na Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande, localizada na R. 
Espírito Santo nº 782 Boqueirão, Praia Grande até o dia 17/05/2018 ás 18:00h. A corrida será 

realizada no dia 25 de maio de 2018 (sexta feira) a partir das 17:00h na Avenida Presidente 

Costa e Silva no bairro Boqueirão (na quadra mais próxima da praia), os participantes deverão 
chegar com pelo menos 20 minutos de antecedência no local. 

 
DA CORRIDA – Os participantes, dois de cada vez, vão percorrer um circuito com obstáculos 

carregando uma bandeja (fornecida pela organização) com bebidas. Essas bebidas devem 
chegar ao final do percurso na bandeja do corredor.  

 

CRITERIO DO CIRCUITO: a prova será cronometrada. Vencerá a prova os candidatos que 
fizerem mais pontos em menos tempo. 

 
DAS PENALIDADES: Os corredores não poderão, em hipótese alguma, segurar ou apoiar a 

bandeja com as duas mãos ou pegar os itens derrubados. Isto implicará na sua 

desclassificação. Portanto os corredores deverão correr com a posição de servir. 
 

UNIFORME E MATERIAL – Os garçons devem utilizar o seu uniforme de trabalho 
correspondente ao seu restaurante, bar ou lanchonete. E também deverá trazer uma bandeja 

de aço inox redonda. 

 
JUÍZES – Será convidado pela organização do evento um grupo de três a quatro juízes para as 

etapas da corrida, cabendo a estes a decisão final. 
 

PREMIAÇÃO – Os 3 primeiros receberão troféu e ainda um prêmio de R$ 500,00 (primeiro 
lugar) 4 pares de ingresso e 4 combos de pipoca para o Cinesystem Praia Grande, 01 bolo do 

Planeta Doce e 02 Pizzas da Pepitas (segundo lugar) e 2 pares de ingresso para o Cinesystem 

Praia Grande (terceiro lugar). O prêmio será entregue pela colocação e não por candidato. 
 

A ACEPG se reserva o direito de a qualquer tempo suspender ou modificar este regulamento em 
prol do andamento do evento. 


