REGULAMENTO PARA AS INSCRIÇÕES
Com o objetivo de bem atender aos participantes, solicitamos sua atenção, para que leiam
cuidadosamente e observem as orientações que norteiam o processo de inscrição referente à
CAMINHADA MARIANA 2019, a realizar-se em 25 de maio de 2019, com saída às 19h30, da
Paróquia São Sebastião, no Gama/DF, e chegada à Igrejinha de Fátima, na 307/308 Sul, em Brasília.
1. INSCRIÇÕES
▪Os interessados em participar do evento deverão assegurar vaga realizando inscrição
exclusivamente pela internet.
▪O valor da inscrição será:
➢ Kit Único: R$ 65,00 – adesivo” EU FUI” camiseta, crachá, alimentação, certificado
e pulseira de acesso ao ônibus retorno.
➢ O participante deverá escolher o destino do ônibus retorno no site, no ato da inscrição.
➢ Os destinos dos ônibus retorno são: Gama Leste/ Sul, Gama Oeste, Santa Maria
100/Novo Gama e Santa Maria 300.
▪As pré-inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de maio de 2019, com a datalimite para pagamento do boleto em 13 de maio de 2019.
▪Após o preenchimento do formulário disponível no site, o participante deverá imprimir o
boleto bancário.
▪O comprovante de pagamento fornecido pelo caixa servirá como comprovante de
inscrição. É indispensável apresentá-lo para retirada do Kit do participante. É

possível retirar o comprovante de inscrição no site de inscrição.
2.

PAGAMENTO VIA BOLETO
▪O pagamento da inscrição será exclusivamente por meio de boleto bancário, com
vencimento máximo de 3 (três) dias, não podendo o vencimento passar, dependendo do
caso, do dia 13 de maio de 2019.
▪Caso o pagamento não seja confirmado nesse prazo, a inscrição ficará inativa. Para
reativá-la, acesse o sistema com seu cpf e data de nascimento, emita um novo boleto e
respeite o novo prazo para pagamento.

3.

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO.
▪Após efetuar o pagamento da inscrição, o participante receberá no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a confirmação de sua inscrição.
Caso não a receba, entre em contato com a Comissão Organizadora, pelo endereço
eletrônico: contato@caminhadamariana.com.br. Para tanto, é obrigatório o registro de um
endereço eletrônico (e-mail) válido e ativo no ato do preenchimento do formulário de
inscrição. Informe no contato seu cpf e data de nascimento, isso irá agilizar o envio do
comprovante de inscrição.

4.

KIT DO PARTICIPANTE
▪O kit a ser retirado na Paróquia São Sebastião - Gama/DF inclui:
➢ Kit Único (R$ 65,00): adesivo” EU FUI” camiseta, crachá, pulseira de acesso ao ônibus
retorno e certificado.

➢ O Crachá e pulseira são únicos e intransferíveis. O Crachá será utilizado na
distribuição do lanche e a pulseira para acesso ao ônibus retorno. Não será em
hipótese alguma emitido outro crachá e pulseira.

▪O tamanho da camiseta será previamente escolhido no ato da inscrição pelo
site, não sendo possível a troca de tamanho posteriormente.
▪O Kit deverá ser conferido no ato da entrega, pois não serão aceitas reclamações
posteriores.

▪A retirada do Kit será na Paróquia São Sebastião, localizada na Área Especial 2 Praça 2
Setor Leste, Gama/DF, mediante apresentação do comprovante de pagamento, SOMENTE
nos dias e horários abaixo:
➢ 24/05/2019 (sexta-feira): 09h – 12h / 14h – 20h
➢ 25/05/2019 (sábado):

08h – 12h / 14h – 18h

▪Não serão entregues KIT’S durante a Caminhada e nem após o evento.
5.

DESISTÊNCIA E REEMBOLSO
▪

6.

Em caso de desistência, o valor da inscrição não será devolvido.
ORIENTAÇÕES

▪Orientamos todos os participantes a não levarem nenhum tipo de bagagem. É
aconselhável o uso de roupas e calçados confortáveis, apropriados para o frio e/ou chuva.
Evite mochilas, sacolas e bolsas.

▪Os participantes deverão estar na Paróquia em 25 de maio de 2019, a partir das 18h para
a Missa. Lembramos que a Caminhada inicia-se com a Santa Missa e pedimos a
participação de todos.

▪A CAMINHADA MARIANA conta com o apoio da PMDF, do CBMDF, de ambulância
particular e transporte de apoio (van e ônibus).

▪Todos inscritos estarão assegurados com seguro de vida.
▪Para maiores informações:
- contato@caminhadamariana.com.br.

- (61) 99978-5825 - Mazinho / - (61) 99631-7375 – Maxwell
- (61) 99996-2871 – Nilson

(61) 99834-3065 - Karollina

- (61) 99986-3573 – Wilson
7. DIREITO DE IMAGEM E SOM
▪.Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas,
internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação. Para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos à CAMINHADA MARIANA, sem acarretar nenhum
ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer
tempo/data.

9. DECLARAÇÃO
▪Declaro estar ciente de que o percurso é longo e desgastante, exigindo-me grande esforço
físico. Declaro gozar de boa saúde e, ainda, isento os organizadores do evento e a Paróquia
São Sebastião de qualquer responsabilidade, caso haja danos à minha integridade física
e/ou mental. Declaro também estar ciente que para a minha segurança, devo estar sempre
de posse do meu crachá de identificação e caminhar sempre em grupo e atrás da CRUZ,
obedecendo às orientações da Equipe de Apoio, dos Policiais e Bombeiros quando for o
caso. Estou ciente que não devo tomar nenhuma atitude que possa colocar minha segurança
e dos demais em risco.

