
DESAFIO ATIVE-SE! DE 4 ETAPAS! INSULINA ATIVA 2021 ONLINE! 
 

 
 

O Insulina Ativa Team foi criado com o intuito de incentivar as pessoas com diabetes a praticar 

atividade física como parte do tratamento. Manter seu corpo ativo diminui consideravelmente 

a quantidade de insulina basal que você precisará aplicar para ter um bom controle, isso é muito 

favorável a sua saúde como um todo: maior controle, menos chances de complicações, mais 

qualidade de vida, menos dores emocionais e físicas! 

 

Com o objetivo de tornar a atividade física uma constante na vida das pessoas criamos um 

desafio de 4 etapas que terá a duração de um ano! Os atletas apaixonados pelo pedal poderão 

se desafiar, evoluir a cada etapa e concluir quilometragens nunca antes alcançadas, levando seu 

potencial a um nível cada vez maior.  

 

O desafio começa na porta da sua casa, sendo necessário apenas um celular para salvar a sua 

atividade.  

 

Seja premiado pelos seus méritos e conquistas recebendo sua medalha de participação e 

camiseta do Insulina Ativa Team a cada etapa. No final todas as medalhas se unem e formam 

o símbolo do dia mundial do diabetes: o famoso círculo azul! Colecione as camisas de cada 

etapa: aceitação, determinação, auto cuidado e superação e veja sua evolução acontecer 

naturalmente. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Os direitos e obrigações dos participantes do Desafio ATIVE-SE! Insulina Ativa 2021 

estão descritos no regulamento. Ao participar deste evento, o atleta assume total 

responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita totalmente o regulamento a seguir: 

 
SOBRE INSCRIÇÕES E ENVIOS DE KITS: 
 

1. As inscrições só poderão ser feitas on-line e através do site www.ticketagora.com.br. 
 

2. É de total responsabilidade do atleta o preenchimento correto de todos os campos de 
inscrição. Dados incorretos poderão desclassificar o atleta ou acarretar custos adicionais 
no envio dos kits. 

 
3. Atletas menores de 18 anos só podem se inscrever com autorização dos pais ou 

responsáveis. 
 

4. Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento e declara 
encontrar-se em perfeitas condições físicas e psicológicas para participar das 
provas/etapas escolhidas. 
 

5. Recomendamos rigorosa avaliação médica, conversa sobre doses de insulina e forma de 
correção de hipos ou hipers durante as atividades, indicamos inclusive a realização de 
teste ergométrico prévio para todos os atletas, pois a organização não se responsabiliza 
pela saúde dos mesmos. 

 
6. A organização do Desafio ATIVE-SE! Insulina Ativa 2021, bem como seus 

patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou 

danos causados pelo atleta inscrito no evento, a terceiros ou outros participantes, sendo 

esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 
7. Os kits serão encaminhados para o endereço informado no cadastro do atleta em até 

15 dias úteis após encerramento de cada etapa. O valor da postagem será calculado pelo 
site no momento da compra da inscrição dentro da plataforma do Ticket Agora.  

 
8. Os Atletas terão uma janela de tempo/dias dentro de cada etapa para acumular a 

quilometragem/elevação/tempo escolhido, todos os pedais devem ser registrados no 
site www.ticketagora.com.br para que sejam contabilizados. 

 
9. Poderão os organizadores/realizadores suspender o Desafio ATIVE-SE! Insulina Ativa 

2021 por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de 
força maior. 

 
SOBRE REEMBOLSOS/DESISTÊNCIAS  
 

1. Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência, seja qual for o 
motivo, salvo dentro de 7 dias, previsto no código de defesa do consumidor.  

 
2. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores, 

apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou 
acessórios utilizados pelos atletas no Desafio ATIVE-SE! Insulina Ativa 2021, 
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo 

http://www.ticketagora.com.br/


que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação do Desafio ATIVE-
SE! Insulina Ativa 2021. 

 
 
SOBRE FALSIDADE IDEOLOGICA/TRANSFERÊNCIAS 
 

1. Ao se inscrever no Desafio ATIVE-SE! Insulina Ativa 2021 o atleta o faz de forma pessoal 
e intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro 
atleta, bem como reembolso do valor da inscrição. 

 

2. A inscrição é pessoal e intransferível. Os atletas que utilizarem indevidamente a 
inscrição de outros atletas serão ambos suspensos e desclassificados, e poderão sofrer 
processo judicial por falsidade ideológica. 

 
3. O Desafio ATIVE-SE! Insulina Ativa 2021 é um evento de ciclismo, sendo expressamente 

proibido computar atividades utilizando mobilete, patins, motos, ou qualquer meio de 
transporte motorizado. A utilização dos mesmos será cabível de penalidades legais. 

 
SOBRE SORTEIOS DE PRÊMIOS 
 

1. Os atletas que completarem o desafio no período de registro de cada etapa concorrerão 
a prêmios que serão sorteados 1) ao fim de cada etapa e 2) ao final do desafio completo. 
Confira tabela de sorteios/prêmios. 

 
2. Todos os prêmios/brindes serão sorteados entre os atletas que completarem o 

desafio/etapas e deverão ter seus fretes de entrega pagos pelos atletas vencedores. A 
organização não se responsabiliza pelo envio de nenhum prêmio.  

 
3. Os sorteados serão avisados por meio de posts em nossas redes sociais e envio de e-

mail, e terão um prazo de até 7 dias para retornar com os dados de envio e comprovante 
de pagamento do frete, via pix em conta da organizadora. Ultrapassando o prazo 
estipulado a organizadora se dá ao direito de refazer o sorteio ou destinar o prêmio para 
outros fins sem aviso prévio ou tardio. 

 
SOBRE O USO DE IMAGENS/DADOS PESSOAIS 
 

1. Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a 
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet 
e qualquer mídia em qualquer tempo. 

 
2. Ao se inscrever no Desafio ATIVE-SE! Insulina Ativa 2021 o atleta disponibiliza seus 

dados e autoriza aos organizadores, patrocinadores, apoiadores, realizadores e 
parceiros, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou 
físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de 
correspondência. 

 
Considerações Finais 
 
O atleta assume que participa do Desafio ATIVE-SE! Insulina Ativa 2021 por livre e espontânea 
vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, realizadores e 
patrocinadores, em seu nome e de seus sucessores. 



 
A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio 
aviso, conforme as necessidades do Desafio ATIVE-SE! Insulina Ativa 2021 informando estas 
alterações em novo regulamento que será disponibilizado no site.  
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, 
DECLARO para os devidos fins de direito que aceito os termos e condições descritas acima nesse 
evento. 
 
ORGANIZADOR: 
Diabética Tipo Ruim MEI - CNPJ 26.858.637/0001-07  
www.diabeticatiporuim.com.br 
 
REALIZAÇÃO: 
@insulinaativateam  
@meudiabetesemfamilia 
@diabeticatiporuim 
 
CONTATOS: 
Email:  
insulinaativateam@gmail.com 
 
Patrocínios e Imprensa: 
(11) 97269-2666 Marina – Apenas WhatsAPP de Seg a Sex das 13h às 16h 
 
Dúvidas sobre a prova: 
(12) 99703-8388 Mônica – Apenas WhatsAPP de Seg a Sex das 13h às 16h 
 

http://www.diabeticatiporuim.com.br/

