
Nome Do Evento:
Hora e Data:
Local e Endereço:

Programação:

Apresentação do evento:
Apresentação resumida do evento para a página inicial (200 caracteres)
Data limite para inscrições:
Limite de inscritos (ate quantos atletas inscritos)
Site do Evento (caso haja):
Sobre a Premiação:
Sobre a Retirada de kit contendo data / local / horário:
Modalidades (Ex: 5km; 10km):
Categorias (Público Geral, Público á partir de 60 anos):
Quantidade de inscritos por categoria:
Nome ou Razão Social:
CPF ou CNPJ :
Contatos  (Telefone e E-mail):
E-mail de cadastro no site ativo para o acesso aos relatórios:
Taxa de Setup: R$ 89,00
Valor das inscrições:( Informar se haverá lotes)
Haverá algum tipo de restrição por categoria? Sexo? ( ) M ou F ( ) Idade?Qual? Ex. ( ) A partir de 16 anos ( )
Haverá inscrições para idosos com 50% de desconto:
Quem paga a taxa de comodidade:  
Formas de pagamento dos atletas:     
O Organizador ira inserir grade de Camisetas?( Ex: P, M, G, GG) 
Qual a  Quantidade de camisetas para cada Tamanho? 

Deverá ter alguma pergunta obrigatória no processo de compra?

Enviar o logo do evento em anexo no formato JPG 420X300 pixels
Enviar o logo do percurso em anexo no formato JPG 900X360 pixels
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Enviar imagem do kit em anexo no formato JPG 295X290
Enviar regulamento em anexo no formato PDF



1ª Corrida da Esperança Mário Penna
SÁBADO – 01 DE OUTUBRO DE 2022

Praça Nova - Pampulha
SÁBADO – 01 DE OUTUBRO DE 2022

07h00 – Abertura da Arena
07h50 – Alongamento

08h00 – Largada Corrida 10km, 5km e caminhada 2km
09h30 - Início da premiação e sorteios                                              
1ª Corrida da Esperança Mário Penna
1ª Corrida da Esperança Mário Penna

30 de setembro de 2022
Sem limite de inscritos

www.tbhesportes.com.br
3 primeiros colocados geral
Local será divulgado em breve
Corrida de 10 km, Corrida de 5 km e Caminhada 2km.
Não teremos inscrições para o idoso, o mesmo será pelo idoso@tbhesportes.com.br

Sem limite de inscritos
Tribho LTDA
09.540.215.0001-70
kadu.rezende@tbhesportes.com.br (31) 98293-9995
kadu.rezende@tbhesportes.com.br
ok
Conforme tabela em anexo
Não teremos inscrições para o idoso, o mesmo será pelo idoso@tbhesportes.com.br
Não teremos inscrições para o idoso, o mesmo será pelo idoso@tbhesportes.com.br
(x) Atleta ou (    ) Organização
(x) Cartão    (x) Boleto    
Não
Não teremos escolha de tamanho de camiseta
Grupo Esportivo, e-mail e                                                                                                                Como 
ficou sabendo do evento?                                                                                                             -          
EmailMkt TBH Esportes
-         Site TBHEsportes
-          Facebook TBH Esportes
-          Outros

Em anexo no e-mail
A definir
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A definir
Em anexo no e-mail



Como Preencher o Contrato:

O Contrato deve ser preenchido com as informações de quem irá receber os valores das inscrições, podendo ser pessoa jurídica ou física.

Preenchimento do Contrato:

Primeira Folha: dados cadastrais Nome, Cpf ou Cnpj e Endereço completo e o nome do evento na primeira página.

Segunda Folha: ítem 2.1 os Dados Bancários.

Sétima Folha: No Campo de Assinatura Colocar o nome de Quem irá receber o dinheiro.

Rubricar todas as folhas e assinar aonde consta o campo para assinatura na página 7.
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