
 

Organização 

 

• Nome ou Razão Social: NEURI BOMFIM DANTAS 

• CPF ou CNPJ da Empresa: 156.805.428-97 

• Telefone: 93802-4419 

• Endereço completo (com Cep):RUA APARECIDO GOMES DA SILVA 157 PQ 

PINHEIROS TABOÃO DA SERRA 

• E-mail de contato:ATLETASDOBEM@HOTMAIL.COM 

• Dados bancários para repasse - obrigatório a conta ser própria (nome ou razão 

social do contrato) BANCO BRADESCO AGENCIA: 1449-4 CONTA POUPANÇA 

1025211-3 

• E-mail para acesso ao relatório de inscrições: ATLETASDOBEM@HOTMAIL.COM 

• (** Este email deve estar cadastrado no site Ativo.com em “quero me 

cadastrar”) 

 

• A Cronometragem será feita com a Ativo? NÃO 

• Os KITs Serão feitos com a Ativo? NÃO 

 

 

 

 

Evento 

 

 

• Nome do evento: TREINÃO HAPPY RUNNING  

Data e Horário: 16 DE JUNHO/ 07:00 

• Data Limite para inscrições (considerando que o boleto tem 3 dias para 

reconhecer o pagamento e 2 para o vencimento, cartão até 24hrs 

):13/06/2019. 

• Local (Endereço Completo): OBELISCO PARQUE IBIRAPUERA 

• Site do Evento: https://www.facebook.com/AtletasDoBem/ 

• Programação/(Descrição): DIA: 16 DE JUNHO 2019. 

•  

• HORÁRIO LARGADA: 07:00 MANHÃ.   

• DISTÂNCIA: 3KM CORRIDA E 3 KM CORRIDA E CAMINHADA- COM INTERVALO DE 

1KM ENTRE SERIES. 

• RETIRADA DE KIT NO LOCAL 

• LOCAL: OBELISCO IBIRAPUERA. 

•  



• Apresentação do evento: A realização deste evento visa proporcionar uma atividade 

esportiva de forma que todos o interessados de dentro e de fora da cidade de São 

Paulo, possam participar e confraternizar. ATENÇÃO NÃO É UMA COMPETIÇÃO 

TRATA-SE DE UM TREINAMENTO DE CORRIDA E CAMINHADA. 

•  

• Retirada de kits (Favor informar data, local e forma de retirada) Terceiros 

podem retirar o kit? Como? RETIRADA DO KIT NO LOCAL  

• Premiação: MEDALHAS HAPPY RUNNING DE PARTICIPAÇÃO PARA TODOS OS 

PARTICIPANTES. 

• Limite Total de inscritos no evento: 300 

• Opções de pagamento: (X) Boleto  (X ) Cartão de Crédito  (X ) Paypal 

 

 

• Quem paga a tarifa de Comodidade: ( X) Atleta  (   )Organização 

 

 

 

 

 

 

Modalidades 

 

• Modalidades: TREINO DE CORRIDA MASC E FEM GERAL 

• Categorias: NÃO 

• Terá alguma restrição de idade/sexo para inscrições? A PARTIR DE 12 ANOS 

• Menores de 16 precisam de autorização? SIM 

• Terá inscrições para idosos? SIM-  

• Terá a opção de escolha de tamanho de camiseta? NÃO HAVERÁ CAMISETAS. 

• Quais Tamanhos? XXXXXX 

• Qual a quantidade disponível para cada tamanho? XXXXXX 

 

• Valor da inscrição: R$:29,99. 

• Terá Lotes?  NÃO 

• Especifique quais datas e valores:NÃO 

• Terá alguma pergunta obrigatória no processo de compras?NÃO 

 

 

 

 

 



Grupos e Assessorias 
 

• Podemos liberar inscrições para assessorias e grupos pelo sistema! SIM 
Precisamos das seguintes informações: 
Mínimo de atletas por grupo: 10 

Terá cortesias? SIM. PARA O 11º ATLETA  

VALOR DA INSCRIÇÃO PARA EQUIPES: 25,00 

Qual a data limite para pagamento do boleto? 10/06/2019 

 
Os Atletas interessados entram em contato conosco, liberamos uma área 
administrativa  para eles inscrever os atletas  já com o valor de desconto. 

 

 

 

 

 

 

Informações Adicionais 

• Para acessar o relatório de inscritos é necessário efetuar um cadastro no 

ativo.com e nos informar o e-mail cadastrado, assim liberamos o seu 

acesso;Assim que liberarmos este acesso entre em adm.ativo.com, com os 

mesmos login e senha cadastrados no site; 

 

• Alterações e solicitações em relação ao link favor entrar em contato 

diretamente com atendimento@ativo.com 

Tel: (11) 2714-6161 Ramal 4646 

ID: 35*43*7174 

WhatsApp: +55 (11) 94032-9414 

 

Repasses e adiantamentos 

Solicitações de adiantamentos precisam ser com 72hrs de antecedência, os 

mesmos acontecem de terça- feira e quinta-feira, mediante contrato 

assinado; 

O Repasse final é feito até 5 dias após o evento mediante contrato assinado; 

 

mailto:atendimento@ativo.com

