
Regulamento 
Circuito MANDALA DAS CIDADES 2019 

 
1. O Circuito Mandala das Cidades, será realizado em 4 etapas sendo as seguintes datas: 

Etapa           Ar                   Bom Jesus dos Perdões             05/05/2019 
Etapa           Terra              Piracaia                                        21/07/2109 
Etapa           Água              Nazaré Paulista                           22/09/2019 
Etapa           Fogo               Atibaia                                          15/12/2019 
ATENÇÃO -  A organização orienta a todos que QUALQUER DATA PODERÁ SER ALTERADA, porém será 
avisado a todos com antecedência por todos os canais possíveis (site, face, insta, WhatsApp, email) 
 

2. Todas as etapas terão a seguinte programação de horários: 
Concentração           7h00 
Aquecimento            7h30 
Largada                      8h00 
Premiação                 após o término da corrida – 5 primeiros no geral masculino e feminino.                  
OBS. IMPORTANTE – Atletas menores de 18 anos, somente poderão se inscreverem com autorização por 
escrito e assinado por responsáveis diretos. 

3. As Inscrições terão sempre dois lotes promocionais, onde o primeiro lote sempre será de 100 
inscrições primeiras e o segundo lote 50 inscrições próximas, daí em diante até o final das inscrições perante a 
data de término, comunicada nos nossos canais de informações.  
 (Site, face, insta, WhatsApp, email) 

4. As inscrições se encerram estritamente na data anunciada nos canais de comunicação. 
5. Não serão entregues kits em locais e horários diferentes dos indicados pela Comissão 

Organizadora. 
6. Um terceiro poderá retirar o kit do atleta desde que traga o Comprovante de Inscrição (boleto 

bancário pago), um documento oficial do atleta e a autorização assinada pelas partes. 
A retirada do kit para atletas acima de 60 anos somente será feita pela própria 
Pessoa, mediante comprovação, não será permitido em hipótese alguma a entrega 
para outra pessoa mesmo com todos os comprovantes e autorização em mãos. 
Entrega dos kits: 
As entregas de kits, sempre serão feitas no dia anterior da prova. 
Local e Horário de entrega dos kits – a confirmar  
NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KIT NO DIA DA PROVA. 

7. O valor da inscrição, por etapa, será de: 
CORRIDA 
1º Lote - 100 primeiras inscrições no geral entre corrida serão no valor de R$ 50,00. 
2º. Lote – as próximas 50 inscrições, serão no valor de R$55,00  
Após o segundo lote e até o término das inscrições serão no valor de R$ 60,00 
CAMINHADA 
1º. Lote – 100 primeiras inscrições no geral entre corrida ou caminhada      R$ 38,00. 
2º. Lote  - As próximas 50 inscrições, serão no valor de R$ 42,00. 
Após o segundo lote e até o término das inscrições serão no valor de R$45,00 
Obs.: - Mais taxa de conveniência cobrada pelo site de inscrições.  
Kit Básico: composto por: Camiseta + Número de Peito + Alfinetes + Chip de cronometragem 
Após Linha de chegada – Medalha, Gatorade, Água, Frutas e Biscoito  

8. REEMBOLSO – o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias após a data da compra para solicitar o 
estorno da inscrição (de acordo com o código de defesa do consumidor). Independente do 
motivo, o mesmo fica ciente que será descontado o valor da taxa de serviço para administração 
do processo de estorno, a não ser algum problema vindo da empresa organizadora. Não haverá 
reembolso por adiamento do evento vindo de problemas externos por força maior que, 
independe da vontade da empresa organizadora. 
NÚMERO DE PEITO - A cada atleta será fornecido um número que deve ser usado 
visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da corrida e da caminhada, sendo 
passíveis de desclassificação os atletas que não cumprirem este artigo; 
 

9. CONFERÊNCIA DO KIT - É OBRIGATÓRIA a conferência dos itens que compõe o kit, bem como 
o tamanho da camiseta, chip, número de peito no momento da retirada. Não é possível efetuar a troca 
do tamanho da camiseta. Qualquer reclamação deve ser feita imediatamente no local da entrega do kit. 
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit; 



 
         10.      CHIP - O uso do chip é obrigatório e individual, acarretando na desclassificação do atleta quando se 
observar por algum fiscal a falta do uso do mesmo. Não poderá ser trocado e nem transferido para outra 
pessoa sem o aviso prévio ao diretor de prova, sendo passível de desclassificação; 
A nenhum atleta será permitida a participação sem o número de peito ou o chip. 
 

11.     O tapete de largada será desativado após 5 minutos do sinal de largada da prova. 
 

12.     O Diretor Geral da Prova reserva-se no direito de rejeitar qualquer inscrição. 
 

13.     Os atletas deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso. 
 

14.     O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização ou pular a grade no 
                     momento da largada estará passível de desclassificação. 
 

15.    A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista do percurso. 
 

16.   Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de  
Desclassificação 

17. A organização prestará sempre o pronto atendimento (socorro) necessário mediante a 
qualquer acontecimento que possa originar uma ocorrência médica e encaminhará o Atleta/participante a rede 
médica municipal de saúde.  
 

18.   Qualquer atleta poderá ser submetido a exame antidoping. 
 

19.   Premiação:  
                  Todo Atleta participante da corrida ou caminhada receberá após concluir o percurso a         medalha. 
                 Na prova teremos a premiação da corrida, dos 5 primeiros colocados na categoria geral     Masculino e 
Feminino. 
                OBS. As entregas dos troféus serão feitas exclusivamente para os atletas ganhadores, não 
                entregaremos para nenhum representante sem prévio aviso à comissão organizadora pelo 
                próprio atleta. Caso o atleta não receba sua premiação não terá mais direito, por tanto fiquem         até 
o final do evento. 
 

20.   Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, ao Diretor Geral da Prova até 30   
minutos após a divulgação dos resultados. 
 

21.   Os resultados de todas as etapas serão publicados até 48 horas no site oficial do evento. 
 

22.  As etapas serão realizadas com qualquer situação climática, podendo ser cancelada caso haja 
condições de catástrofe ou qualquer condição que possa levar risco à integridade física dos 
participantes. 

 
23. Extravio de material ou prejuízo que, por ventura, o atleta ou atletas venham a sofrer durante o 

transcurso do evento não será de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da prova. 
 

24. O Guarda Volume, a organização do evento não se responsabiliza por objetos de valores deixado no 
interior, como dinheiro, relógio, quaisquer tipos de aparelhos eletrônicos, roupas, óculos, agasalhos e 
outros. O guarda volume será desativado com 15 (quinze) minutos após a premiação. Qualquer 
objeto não retirado e recolhido pela organização, ficará à disposição, para a retirada pelos 
responsáveis devidamente identificados. Para isso, basta entrar em contato com a organização 
através de nosso site. 

 
25. Os atletas que não retirarem seu kit no dia e horário marcado neste regulamento não terão mais 

direito de retirar. 
 

26. Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão 
final. A empresa organizadora do evento poderá alterar, endossar este regulamento a qualquer momento 
desde que haja necessidade, e independentemente de qualquer aviso prévio. 
 
 



27. ATLETA PARTICIPANTE 
Realizo minha inscrição estando em total acordo ao regulamento do evento, ciente de todas as minhas 
responsabilidades, isentando assim, a organização do evento de qualquer atitude que não se inclua às regras 
do mesmo. 
 
IMPORTANTE: 
Declaro que: 
• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no EVENTO são de minha total 
responsabilidade e/ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe, sendo inteiramente 
responsável pela sua veracidade, sob as penas da lei.  
• Li e estou plenamente de acordo com o Regulamento do EVENTO, disponível na página de internet no 
domínio www.minhasinscricoes.com.br declinando, expressamente, que todas as normas e regras constantes 
são pautadas pelo equilíbrio e bom senso, e não posso assim alegar futuramente desconhecer e/ou não 
concordar com elas. 
• Participo deste EVENTO por livre e espontânea vontade, conhecendo os riscos, grau de dificuldade, 
ineditismo, opção e formato da competição, percurso, metas e ou obstáculos, local, período e condições 
climáticas em que o mesmo será realizado, isentando de qualquer responsabilidade a ORGANIZAÇÃO, 
Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de meus sucessores.  
• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação no EVENTO, gozando de boa 
saúde e de haver treinado adequadamente para EVENTO deste porte, sendo exclusivamente responsável por 
qualquer espécie de dano a que venha sofrer ou causar a terceiros.  
• Estou ciente e de acordo com as informações técnicas do EVENTO disponíveis no site 
www.minhasinscricoes.com.br, incluindo os serviços de apoio de percurso.  
• Estou ciente que em caso de atendimento médico, o mesmo será feito a rede pública competente, isentando 
a ORGANIZAÇÃO da necessidade do atendimento médico a rede privada. 
• Sou integralmente responsável por quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim 
causados durante a minha participação neste EVENTO. 
• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de arena), 
renunciando ao recebimento de qualquer contraprestação pecuniária que vier a ser auferida com materiais de 
divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, 
promoções comerciais, licenciamentos e fotos, mídias sociais, a qualquer tempo, local ou meio e mídia 
atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e outros EVENTOS, em 
decorrência do uso dessas imagens, ou nas ações acima descritas realizadas pela JBS Assessoria Esportiva e/ou 
seus parceiros comerciais.  
• Estou ciente e autorizo o uso de equipamentos de captação de imagens na arena do EVENTO, tais como 
motos, veículos, helicópteros, drones e outros meios disponíveis para tal ação. 
• Estou ciente que, ao ser convidado, me cadastrar ou inscrever, me incluo automaticamente no banco de 
dados da JBS Assessoria Esportiva, autorizando, desde já, o envio para o endereço eletrônico ou físico 
cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção ou 
ação promocional e programas de incentivo, bem como comercial, desenvolvida pela mesma e/ou por seus 
parceiros.  
• Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e 
quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste EVENTO, antes, durante 
ou depois de sua realização.  
• Eu, como ATLETA, participante ou representante, técnico, ou coordenador de equipe, estou de acordo com o 
Regulamento da Prova e com minhas responsabilidades acima especificadas, em qualquer tempo e ou local, 
nada tendo a reclamar, agora ou futuramente, em razão de suas normas e regras, estando todas dentro da 
boa-fé. 
• Estou ciente que a decisão e escolha de incluir e/ou excluir ATLETAS no referido EVENTO através do 
sistema de treinador é de única e exclusiva responsabilidade do treinador. A ORGANIZAÇÃO se isenta de 
qualquer decisão, avaliação pessoal ou direta junto ao ATLETA, ficando responsável o treinador pela exatidão 
das informações, pois, se o ATLETA tem ciência de sua participação ou de sua inscrição para o EVENTO, a 
responsabilidade será do mesmo e de seu treinador. 
• Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do EVENTO, incluindo percurso e entrega de kit, 
ou qualquer área de visibilidade no EVENTO voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção, nenhum 
material de cunho discriminatório em geral, político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser 
vistos pelos demais sem autorização por escrito da ORGANIZAÇÃO; e também, nenhum tipo de material ou 
objeto que ponha em risco a segurança do EVENTO, ATLETAS e/ou das pessoas presentes, estando ciente de 
que poderá ser solicitada sua retirada do EVENTO pela ORGANIZAÇÃO ou autoridades das áreas acima 
descritas.  



• Independentemente de estar presente ou não no ato do preenchimento do meu cadastro, bem como da 
retirada de meu kit de participação, por mim ou por intermédio de meu TREINADOR, CAPITÃO DE EQUIPE OU 
ADMINISTRADOR DE EQUIPE; declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de meus 
direitos e obrigações dentro do EVENTO, tendo tomado pleno conhecimento das normas e regulamentações 
do EVENTO, outorgando-as, expressamente, plena validade, uma vez que pautadas pela boa fé. 
Estou ciente que todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento da taxa de inscrição 
e que é de responsabilidade do ATLETA inscrito acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu 
endereço cadastrado e válido, bem como acessar o site do EVENTO para verificar possíveis modificações deste 
Regulamento, notícias e informações sobre a disponibilidade dos serviços e/ou cortesias para sua participação 
no EVENTO.  
• Declaro que não cederei de nenhuma forma o meu Número de Peito a outro ATLETA para participação no 
EVENTO, e que caso venha a ter essa atitude também estou ciente que, mediante a fraude praticada poderei 
sofrer as consequências previstas em lei.  
• Declaro que só utilizarei o desconto de 50% (cinquenta por cento) concedido em atenção ao Estatuto do 
Idoso caso eu já tenha 60 anos, completos ou mais. Caso venha a ser comprovado que fiz o uso desse benefício 
e/ou cedi o meu Número de Peito a outro ATLETA, autorizo a ORGANIZAÇÃO a emitir uma cobrança através de 
boleto bancário do valor da diferença que foi paga no ato de minha inscrição, e ou pagamento imediato em 
dinheiro (espécie).  
• Declaro estar ciente que se a ORGANIZAÇÃO receber alguma denúncia que eu tenha cedido meu Número de 
Peito a outro ATLETA, a ORGANIZAÇÃO está autorizada por mim a realizar a minha desclassificação bem como 
do referido usuário do número, sendo considerada a situação como efetivada fraude. 
• Caso seja oferecido pela ORGANIZAÇÃO o serviço de empréstimo do CHIP RETORNÁVEL (NÃO 
DESCARTÁVEL) ou do “CHIP DESCARTÁVEL”, elaboração, fornecimento de resultados e/ou divulgação e 
publicação dos mesmos, o ATLETA fica ciente de que a responsabilidade do uso correto do chip e instalação em 
seu corpo/vestuário é de sua exclusiva responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação de 
dados instalado, pois se tratam de equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo de 
interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e REALIZADORES do fornecimento 
dos mesmos. 
• Estou ciente que o comitê ORGANIZADOR poderá receber e/ou solicitar informações aos participantes para 
que auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados, pois o sistema de controle 
de Chip pode sofrer interferências por ser um equipamento eletrônico sensível que trabalha em alta 
frequência, tal correção deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da 
realização do EVENTO. 
• Estou ciente que o resultado estará disponível no site do EVENTO em até 72 horas da conclusão deste. 
• Declaro estar ciente que qualquer informação solicitada através do canal “FALE CONOSCO” só poderá ser 
feita pelo próprio ATLETA, e/ou por parente de primeiro grau devidamente comprovado, ou ainda por 
procurador legal devidamente constituído. 
• Estou ciente que o atendimento para atendimento aos ATLETAS acontece através do canal “FALE 
CONOSCO” via WhatsApp (11) 984289465, redes sociais ou por e-mail jbseventos22@gmail.com, com 
funcionamento de segunda à sexta das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, não operando aos sábados, 
domingos, feriados e datas comemorativas 
 
Sem mais,  
A organização. 
 


