ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES
GRUPOS OU ASSESSORIAS
01. Baixar a Planilha de Cadastro dos Grupos de Corridas ou Assessorias Esportivas;
02. Baixar a Plainha de Inscrições;
03. Preencher as Planilhas, observando que na Planilhas de Inscrições TODOS OS CAMPOS
SÃO OBRIGATÓRIOS;
ATENÇÃO: Estão passíveis de devoluções, para as devidas correções, as PLANILHAS DE
INSCRIÇÕES que não estiverem DE ACORDO com essa orientação.
04. Encaminhar as Planilhas de Cadastro e de Inscrições através do e-mail:
inscricoes@serradaibiapaba.com.br
05. Realizar o Depósito Bancário ou a Transferência Bancária, TED ou DOC, para uma das
seguintes contas:
DADOS BANCÁRIOS
========================
001-9 BANCO DO BRASIL S.A.
TITULAR
PEDRO HENRIQUES DE MORAES MELO - MEI
CNPJ: 29.399.362/0001-89
AGÊNCIA
3474-6 SEIS BOCAS
CONTA CORRENTE
53.367-x
=================================
104-X CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TITULAR
PEDRO HENRIQUES DE MORAES MELO
CPF: 154.585.204-91
AGÊNCIA
0619 SHOPPING DEL PASEO
OPERAÇÃO
013
CONTA POUPANÇA
14.114-0

BRADESCO
237-2
TITULAR
PEDRO HENRIQUES DE MORAES MELO
CPF: 154.585.204-91
AGÊNCIA
5386-4
EUSÉBIO-CE
CONTA
13334-5
06. Encaminhar o Comprovante de Depósito ou de Trasferência Bancária, no VALOR EXATO
DA PLANILHA DE INSCRIÇÕES, para o e-mail:
financeiro@serradaibiapaba.com.br
07. Deverá ser usada para efeito de Inscrições, EXCLUSIVAMENTE, a Planilha
encaminhada pela Organização porque nela constam travas facilitadoras para a
UNIFORMIDADE das Planilhas de Inscrições, inclusive com SOMATÓRIO ao final.
OBSERVAÇÃO: Caso o quantitativo de inscritos em uma única Planilha de Inscrições
ultrapasse os número de linhas da Planilha, favor inserir linhas antes da última linha,
antes do somatório ou posterior a 1ª linha, após o primeiro inscrito
08. A VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES será concluída após a conciliação entre a PLANILHA DE
INSCRIÇÕES, COMPROVANTES DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(DOC/TED) e a CONTA CORRENTE.
09. Devem ser evitadas ALTERAÇÕES após envio das PLANILHAS DE INSCRIÇÕES.
Entretanto, sendo impreterível a alteração, deverá ser encaminhado e-mail para
contato@serradaibiapaba.com.br , com as devidas justificativas, para estudo da
pertinência da solicitação.
10. Outro casos podem ser tratados com:
Pedro Henriques
Celular/WhatsApp 085 99993 0701
E-mail: contato@serradaibiapaba.com.br

REGULAMENTO
5 – INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas no período abaixo ou até esgotarem-se as vagas.
Início:
Término:

11 FEVEREIRO 2019
17 JULHO 2019 OU ESGOTADAS AS VAGAS DISPONÍVEIS

De acordo com as normas da Confederação Brasileira de Atletismo, as idades
MÍNIMAS para atletas se inscreverem e participarem desta UT 50K SERRA DA
IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA são:
Corrida Trail, 50 km: A partir de 18 anos (Nascidos em 2001, ou antes).
Corrida Trail, 25 km: A partir de 18 anos (Nascidos em 2001, ou antes).
Corrida Trail, 12 km: A partir de 18 anos (Nascidos em 2001, ou antes).
Corrida Asfalto/Trail, 6 km: A partir de 16 anos (Nascidos em 2003, ou antes).
A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e
classificação por faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de Dezembro de 2019.
Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da UT 50K SERRA DA IBIAPABA e
do DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM com autorização,
por escrito e firma reconhecida, do pai ou de um responsável legal. A autorização
deverá estar acompanhada de cópia de um documento de Identidade do pai ou de um
responsável legal que será retido pela Comissão Organizadora no ato da inscrição,
conforme em anexo ao final deste regulamento.
Todos os atletas das corridas devem fornecer atestado médico, atualizado, à
organização, informando que o atleta está apto para realização da prova.
No ato da recepção do Kit do Atleta, com a entrega do TERMO DE RESPONSABILIDADE,
devidamente assinado, o participante aceita os termos do Regulamento e assume
total responsabilidade por sua participação no evento.
A inscrição na prova UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL DE
UBAJARA é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por
outra, salvo autorização da organização.
O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por
qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e
qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores,
apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova, bem como estará passível de
representação legal e suas consequências junto a Federação de Atletismo e órgãos
legais.

As inscrições somente poderão ser realizadas diretamente com a Organização do
Evento.
Para tanto, deverá ser solicitado, obrigatoriamente, através do e-mail
inscricoes@serradaibiapaba.com.br
Planilha de Inscrições, para o caso de inscrições de Grupos de Corridas Trail Run,
Assessorias Esportivas e demais Grupos de Corridas;
Ficha de Inscrição, para o caso de Atletas Individuais.
Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail
contato@serradaibiapa.com.br

O valor das inscrições será:
LOTE DE INSCRIÇÕES PROMOCIONAIS DE LANÇAMENTO
INÍCIO:
11 FEVEREIRO 2019
TÉRMINO: 08 DE MARÇO 2019 ou com esgotando as vagas disponibilizadas para o
LOTE.
CORRIDA TRAIL DE 50 KM
CORRIDA TRAIL DE 25 KM
CORRIDA TRAIL DE 12 KM
CORRIDA DE 6 KM

R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 50,00

1º Lote
ÍNICIO:
11 MARÇO 2019
TÉRMINO: 13 MAIO 2019 ou com esgotando as vagas disponibilizadas para o LOTE.
CORRIDA TRAIL DE 50 KM
CORRIDA TRAIL DE 25 KM
CORRIDA TRAIL DE 12 KM
CORRIDA DE 6 KM

R$ 350,00
R$ 250,00
R$ 150,00
R$ 50,00

APÓS O TÉRMINO DO 1º LOTE, DEMAIS LOTES PODEM SER DISPONIBILIZADOS.

Será cobrado, pela inscrição online, o valor adicional referente à taxa administrativa
ou de conveniência da empresa contratada para realizar as inscrições pela Internet.
A Organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou,
ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades,
disponibilidade técnica ou questões estruturais.
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na
ficha de inscrição e no sistema online. Caso haja fraude comprovada, o atleta será
desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica ou
documental.

Ao fazer a inscrição na UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL
DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM, o Atleta terá o prazo de sete dias após a data da
compra para solicitar o estorno da inscrição, em conformidade com o Código de
Defesa do Consumidor. Independente do motivo, o mesmo fica ciente que será
deduzida a Taxa de Serviço de 8%, APROXIMADAMENEE, do valor da inscrição para
administração do processo de estorno.
O idoso com 60 anos ou mais, para fazer jus ao benefício de 50% (cinquenta por cento)
de desconto no valor final da inscrição deverá apresentar, no momento da retirada do
KIT, RG ou CNH original com foto e entregar cópia dos documentos.
Não haverá entrega, nesse caso, a terceiros, mesmo que com a Autorização para
Retirada.
A inscrição de idoso é Intransferível.
Caso algum outro atleta idoso venha a usar um Número de Peito e Chip desta
categoria será desclassificado, sujeito às Penas da Lei por crime de Falsidade
Ideológica.
O Deficiente Físico, para fazer jus ao benefício de 50% (cinquenta por cento) de
desconto no valor final da inscrição, deverá apresentar, no momento da retirada do
KIT, RG ou CNH original com foto e entregar cópia de documento RG ou CNH. Caso não
seja o atleta que irá retirar o KIT, a cópia de documento RG ou CNH deverá ser
autenticada e o mesmo deverá entregar cópia de documentos probatórios da condição
de Deficiente Físico. (Atestado médico, documento do Comitê Paraolímpico ou
similar).
A inscrição de Deficiente Físico é Intransferível, o atleta não Deficiente Físico que usar
um número desta categoria será desclassificado.

