3ª OLIMPÍADA BEM VIVER DO GRUPO NOTREDAME INTERMÉDICA
REGULAMENTO
O que é a 3ª Olimpíada Bem Viver?
Evento esportivo, com caráter celebrativo, patrocinado pelo Programa Bem
Viver, que visa ser mais uma iniciativa em busca do incentivo a práticas
esportivas, melhora na qualidade de vida, bem estar e integração dos
colaboradores do GNDI.
Quem pode participar?
Todos os colaboradores CLT, independentemente do nível hierárquico.
Quando será?
Em 29 de julho, um domingo.
Que horas?
O evento acontecerá entre 8h e 18h, portanto, o dia inteiro.
Onde será?
No Esporte Clube Sírio, que fica na Zona Sul de São Paulo. Portão de entrada
pela Avenida Ceci, número 01.
O evento é aberto a todos os colaboradores?
Não. Apenas para aqueles que se inscreverem para participar do evento e
os seus respectivos acompanhantes (conforme limitação estipulada
abaixo).

Quero ir apenas torcer, então eu não posso?
Exatamente. Como estaremos dentro de um clube particular, em que há
sócios e outras pessoas não relacionadas ao Grupo NotreDame
Intermédica, precisamos delimitar a quantidade de pessoas presentes ao
evento, portanto, somente terá autorização para entrar no clube quem for
jogar, preenchendo a ficha de inscrição e inserindo os dados de seus
acompanhantes.
Quantos acompanhantes são permitidos?
São permitidos 2 acompanhantes por colaborador, que tenham qualquer
idade. Podem ser inseridos como acompanhantes outros colegas
colaboradores que não desejam jogar. Além disso, é permitido levar um
terceiro acompanhante, desde que ele tenha até 9 anos de idade.
IMPORTANTE: Os dados dos acompanhantes devem ser inseridos na ficha
de inscrição. Sem essas informações, os acompanhantes não poderão
entrar no local do evento.
Se o clube é privado, como vou entrar?
Serão enviadas pulseiras de identificação para acesso ao clube apenas aos
inscritos e acompanhantes. Quem estiver sem a pulseira, não terá acesso
ao clube e, portanto, não conseguirá participar das Olimpíadas.
O que o colaborador precisa levar para as Olimpíadas?
Apenas calçado e roupa adequada à prática esportiva. A alimentação será
fornecida pelo GNDI, assim como os coletes de identificação para os times.
Quais modalidades teremos nas Olimpíadas?
Modalidades coletivas: Futsal e vôlei, tanto masculino como feminino.

Modalidades individuais: dominó, dama e tênis de mesa, tanto masculino
como feminino.
Onde encontro a ficha de inscrição para participar?
Todo o processo de inscrição é feito exclusivamente pela Intranet GNDI e
há dois tipos de inscrição:
- Inscrição por equipe: Se você já tem um time formado de vôlei ou futsal,
masculino ou feminino, deve inscrevê-lo de uma única vez.
- Inscrição individual: Apenas deve ser usada se você vai praticar alguma das
modalidades individuais (dominó, dama ou tênis de mesa).
IMPORTANTE: Só é permitido se inscrever em uma modalidade, seja
individual ou coletiva, pois todas as partidas ocorrerão simultaneamente.
Em caso de colaborador inscrito em mais de uma modalidade, será
validada apenas a primeira inscrição.
Quantas pessoas podem ter em cada time no futsal ou vôlei?
Obrigatoriamente entre 8 e 10 colaboradores.
Pode ter time misto?
Não. Os times não podem ser mistos, apenas masculino ou feminino.
Os acompanhantes podem jogar?
Não, as Olimpíadas são destinadas apenas aos colaboradores inscritos no
evento. Para os acompanhantes, teremos clínicas esportivas e atividades
lúdicas simultâneas aos jogos.
Terá um espaço dedicado as crianças?
Sim, teremos uma área destinada a diversão das crianças, além de algumas
atividades esportivas voltadas a este público.

Há alimentação inclusa no evento?
Sim, a alimentação durante todo o dia está inclusiva para os colaboradores
inscritos e os seus acompanhantes.
Haverá transporte gratuito?
Sim, mas apenas saindo e retornando dos Hospitais Frei Galvão, Modelo,
Paulo Sacramento, Renascença Campinas e São Bernardo. Para os demais
locais, o transporte é por conta do próprio colaborador.
Posso ir com o meu carro particular?
Sim, mas o estacionamento conveniado é pago e não será subsidiado pelo
GNDI. O endereço do estacionamento é: Av. Moreira Guimarães, 699
(Unique Parking).
Até quando posso me inscrever?
As inscrições estarão abertas até 13 de julho de 2018 ou ao término das
vagas. Portanto, o evento tem vagas limitadas. Assim que as vagas
estiverem esgotadas, as inscrições serão encerradas imediatamente e a
página sobre as Olimpíadas na Intranet GNDI será desativada.
Em caso de dúvidas, com quem posso falar?
Com o Marketing, pelos contatos abaixo: (11) 3155-6379, e-mail:
suporte.comunicacao@intermedica.com.br.

