
 

   

Mais informações 

Olá Atleta/Participante, 

Pretendemos através deste CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA RÚSTICA – MANDALA DAS CIDADES, oferecer a VOCÊ, algo inédito em 

nossa região, que são 4 provas de CORRIDA E CAMINHADA, usando o contato direto com a Natureza, para podermos nos unir a 

essa força DIVINA. 

Nosso objetivo principal é divulgar o esporte e levar até o atleta/participante a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre 

as quatro cidades da nossa região praticando um esporte democrático e muito acessível a todos. 

Cada etapa teremos uma MEDALHA que fará parte da MANDALA, no final o atleta/participante unirá todas as medalhas que irão 

compor a sua própria MANDALA DAS CIDADES. 

Assim, o atleta/participante terá um motivo maior para participar das etapas. 

Pensando na possibilidade de a pessoa necessitar, POR QUAISQUER MOTIVOS, perder uma ou até duas etapas, ele concluindo 2 

etapas, poderá SOLICITAR as medalhas que faltam através do nosso site oficial da prova e receberá as MEDALHAS FALTANTES. 

(diante pagamento de uma taxa referente a medalha e ao envio) 

Mas, caso ele consiga fazer parte das 4 etapas, ele ganhará como PRÊMIO, uma camiseta com o logotipo estampado no peito da 

“MANDALA DAS CIDADES’.  Essa camiseta/Prêmio, além de não ter custo nenhum ao atleta, será uma forma de reconhecimento 

por sua fidelização ao evento. Esta camiseta não será vendida, de nenhuma forma.  

Teremos também muitas surpresas/novidades nas etapas a nível de evento, tentaremos explorar ao máximo o que cada cidade 

pode nos oferecer e passaremos a você nosso ATLETA. 

As inscrições podem ser feitas individualmente, etapa por etapa, ou ainda as 4 etapas de uma vez, se optarem por fazer todas de 

uma única vez, o atleta terá 10% de desconto, no valor final. 

Toda inscrição individual e até 14 inscrições (do mesmo grupo, academia, clube  e mais... terão que serem executadas no site 

de inscrições, essas terão o acréscimo da taxa de conveniência cobrada pelo site.  

As inscrições em GRUPOS, deverão ser feitas em grupos de 15 pessoas, estas inscrições obrigatoriamente serão realizadas por 

WhatsApp (confira abaixo), não contarão com a taxa de conveniência do site de inscrições , além de ganharem 1 inscrição de 

brinde, ou seja, 15 inscrições pagas, ganhará 1 inscrição a mais. 

Nosso KIT será de : Camiseta (dryfit), Medalha, Chip, Número de peito, Sacolinha. Biscoitos secos, Gatorade e água após a linha 

de chegada, além é claro,  de possíveis brindes ou propagandas de nossos parceiros. 

E ainda estamos preparando algumas surpresas que poderão acontecer nas etapas. Tentamos fazer o possível para enxugar 

nossos custos para oferecer a VOCÊ, uma taxa de inscrição viável e podermos assim ter a participação de todos. Inclusive teremos 

a CAMINHADA que também dará a condição da conquista da MANDALA DAS CIDADES. 

Também contaremos com parcerias de pousadas, hotéis parceiros ao evento que contarão com ótimos pacotes para o final de 

semana da prova. 

Enfim, temos certeza que poderemos oferecer a VOCÊ, um evento diferente, desafiador e inédito em nossa região e, com a sua 

participação e ajuda, faremos história. 

Agradecemos a todos e estamos sempre a disposição, para qualquer esclarecimento, através de nossos contatos. 

Contamos com a sua participação !!! 

Site de inscrições   -   www.minhasinscrições.com.br 

Email    -     jbseventos22@gmail.com /   WhatsApp  -  11 98428 9565   /   11 98195 6842 

Site oficial do evento    -   www.jbsassessoriaesportiva.com.br 

http://www.minhasinscrições.com.br/
http://www.jbsassessoriaesportiva.com.br/

