INFORMATIVO TÉCNICO
JUBs ATLETISMO
2019
FORTALEZA-CE

CALENDÁRIO OFICIAL
Modalidade

12/Set

13/Set

14/Set

15/Set

Atletismo

CH / RI

C

C

S

Legenda: CH – Chegada / RI – Reunião Informativa / C – Competição / S – Saída

Outras informações poderão ser adquiridas no Regulamento Geral dos JUBs Temporada 2019 e nos
Boletins Informativos, publicado em nosso site, www.cbdu.org.br.

LOCAL DO COMITÊ ORGANIZADOR
Nome: SESC Iparana – Hotel Ecológico
Endereço: Av. José Alencar, 150 - Iparana, Caucaia - CE, 61627-110.

SUPERVISÃO DE CREDENCIAMENTO
Data: Dia 12/08 a partir das 14:00.
Data: A partir do dia 13/08/2019.
Horário: 10h00min às 18h00min.
Local: SESC Iparana – Av. José Alencar, 150 - Iparana, Caucaia - CE, 61627-110.

SUPERVISÃO MÉDICA
HAVERÁ AMBULÂNCIA NO LOCAL DE COMPETIÇÃO.
Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana.
Av. Washington Soares, 7700 – Messejana, Fortaleza – CE, 60844-150.
UPA Yolanda Queiroz – Edson Queiroz
Av. Contôrno – Edson Queiroz, Fortaleza – CE, 60812-035.
Instituto Doutor José Frota (em caso de fraturas)
Rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro, Fortaleza – CE, 60025-061.
Hospital Regional Unimed Fortaleza (caso tenha convênio)
Av. Visconde do Rio Branco, 4000 – São João do Tauapé, Fortaleza – CE, 60055-172.

SUPERVISÃO DE HOSPEDAGEM
Hotel dos participantes com benefícios de hospedagem:
SESC Iparana – Hotel Ecológico – Av. José Alencar, 150 - Iparana, Caucaia - CE, 61627-110.

NORMAS DE HOSPEDAGEM
A Coordenação de Hospedagem solicita a atenção de todos os participantes com benefício dos JUBs
Atletismo 2019 para as normas de conduta nos hotéis envolvidos no evento.
1. A entrada das delegações no hotel dos JUBs Atletismo 2019 será liberada para às 14:00 horas do
dia 12 de setembro de 2019. Respeitando os quantitativos e formatos de apartamentos já
preestabelecidos por determinação desta coordenação, delegação junto ao Hotel e suas
formatações de apartamentos. Todas as substituições devem ser feitas primeiro na secretaria para
depois ser liberada a entrada do devido participantes no hotel.
2. O hotel envolvido nos JUBs Atletismo irá fornecer café da manhã aos participantes do evento já
incluso na hospedagem ofertada pela CBDU. Todo e qualquer outro consumo, tais como: serviço
de bar, telefonia, lanches, entre outros... serão de responsabilidade do participante que
consumiu o serviço.
3. Quanto ao Check-Out do hotel, deve ser realizado no dia 15 DE SETEMBRO DE 2019 ATÉ ÀS 12:00
HORAS.
4. Todos os participantes deverão observar e respeitar as regras de funcionamento do hotel em que
a sua Delegação está hospedada, conforme segue:
a) O uso da credencial é obrigatório. Ela é essencial para a identificação e segurança de todos os
participantes;
b) Horários de funcionamento dos serviços oferecidos pelo Hotel (café da manhã, piscina, sala de
jogos, etc.);
c) Bons modos e respeito ao silêncio, para não incomodar os demais hóspedes;
d) Não circular pelas dependências do hotel com roupas que vão contra os bons costumes;
e) Não levar para as dependências dos apartamentos do hotel pessoas estranhas a sua delegação.
As visitas deverão ser recebidas no hall ou em ambientes sociais disponibilizados no hotel;
f) Cada apartamento deverá ser conservado em perfeita ordem e limpeza, bem como os sanitários
e demais dependências a disposição dos hóspedes;
g) Preservar roupas de cama, mesa e banho de propriedade do hotel disponíveis em cada
apartamento;
h) Preservar aparelhos e utensílios domésticos de propriedade do hotel colocados à disposição dos
hóspedes;
i) Não é permitido jogar bola nas dependências internas do hotel;

j) Não é permitido pendurar roupas e acessórios na janela dos apartamentos;
k) As chaves dos apartamentos deverão ser entregues na recepção do hotel sempre que estiverem
desocupados. A perda da chave será motivo de indenização ao hotel.
l) Não é permitido utilizar caixas de som nas dependências comuns do hotel.
5. O Comitê Organizador não se responsabiliza por perdas de objetos de valor nos locais de
hospedagem.
6. Caso algum integrante não tenha credenciado, este deverá se apresentar à Secretaria Geral, junto
a Coordenação de Credenciamento para regularização da situação, habilitando-se a ingressar no
Hotel.
Segundo o Regulamento Geral JUBs 2019 Art 36:
1. O Presidente da FUE e o Chefe de Delegação deverão:
b) Representar oficialmente sua delegação perante os Comitês Organizadores dos JUBs 2019;
c) Supervisionar e responsabilizar-se pela conduta dos componentes de sua Delegação, em todos
os ambientes onde comparecerem durante os eventos;
Responsabilizar-se para que as pessoas jurídicas (IES) e/ou físicas (participantes) assumam as despesas
pelas avarias causadas pelos integrantes de sua delegação nos bens patrimoniais de que se utilizarem
(locais de competição, hotel, refeitório, transportes, áreas de visitação programada, e quaisquer
outros).

PREMIAÇÕES
Os atletas deverão se apresentar devidamente uniformizados e credenciados para as Cerimônias de
Premiação que será realizada no próprio local de competição.
 Não serão permitidos bonés, óculos escuros, e chinelos.
Será permitido que o atleta se dirija ao pódio portando apenas uma bandeira de seu Estado ou
Instituição de Ensino.

SUPERVISÃO DE COMPETIÇÃO
Cada IES é responsável pelo próprio transporte interno e hidratação dos atletas.
NÃO será permitido participar sem a credencial.
ATLETISMO
REUNIÃO INFORMATIVA
Data: 12/09/2019
Local: SESC Iparana – Av. José Alencar, 150 - Iparana, Caucaia - CE, 61627-110.
Horário: 16:00
LOCAIS DE COMPETIÇÃO
Nome: UNIFOR – Universidade de Fortaleza
Endereço: Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE, 60811-905.

