
Regulamento Inscrições - LPV 
 
Dia do Evento: 02/11/2019 
Local: Universidade Federal de Uberlândia - MG (Campus Santa Mônica) 
Censura: 15 anos 
Horário // Cronograma:  
            12:00 às 14:00 - Encontro 

14:00 às 17:00 - Treino  
(Abertura / Aquecimento / Sessão técnica / Lutas / Encerramento) 

17:00 às 22:00 - Encerramento 
 

 
Dúvidas e Contato 
(34) 9 9162-7854 - Myllena 
(34) 9 9222-3928 - Eric 
 
 
1 - Dos VALORES 
 

Lote promocional (17/09 até 30/09): R$ 40,00 de inscrição + doação Hospital do             
Câncer entre R$10,00 e R$40,00 
 

1º Lote (28/09 até 17/10):  
 

○ Inscrição individual: R$ 45,00 de inscrição 
○ Pacote inscrições: 3 inscrições por R$105,00; 6 Inscrições por R$180,00; 

 
Obs: Para qualquer que seja inscrição haverá a doação para o Hospital do Câncer entre               
R$10,00 a R$40,00 

 
2º Lote (18/10 até 31/10):  
 

○ Inscrição individual: R$ 50,00 de inscrição + doação Hospital do Câncer           
entre R$10,00 e R$40,00; 

○ Pacote inscrições: 3 inscrições por R$135,00; 6 Inscrições por R$240,00; 
 

Obs: Para qualquer que seja inscrição haverá a doação para o Hospital do Câncer entre               
R$10,00 a R$40,00 
Obs²: Nos dias 01 e 02 de Novembro as inscrições deverão ser realizadas com a               
representante do evento (34) 9 9162-7854 - Myllena 
 

 
2 - LOCAL DO EVENTO 
 

Centro Esportivo Universitário, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG 



Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 2121. Santa Mônica. 
 
3 - ENTREGA DE KIT 

Na data e local do evento, 12:00 às 14:00. 
Tamanhos a serem escolhidos através do site PP, P, M, G, GG. 

 
3.1 - KITs - Os KITs são exclusivos para os inscritos no LOTE PROMOCIONAL 
 

3.1.2. - KIT ATLETA PRATA 
1 Camiseta LPV Basic 
1 Patch do evento 
Acesso a todas as áreas do evento 

 
3.1.3. - KIT ATLETA OURO (para quem confirmar a doação de sangue até             

27/09/2019) 
1 Camiseta LPV Basic 
1 Patch do evento 
1 RASHGUARD Especial LPV 
Acesso a todas as áreas do evento 

 
4 - ATLETA DOADOR DE SANGUE 
 

Os 100 Primeiros Atletas, com pagamento confirmado até 27/09/2019, que doarem           
sangue neste mesmo período e encaminhar o comprovante até o dia 27/09/2019            
ganharão uma RASHGUARD personalizada do evento. 

 
4.1 - Período de Doação 
01/04/2019 a 27/09/2019 

 
4.2 - Obrigação 
 
Para ser um ATLETA OURO, este terá que efetuar o pagamento da inscrição até              
27/09/2019 e após o pagamento encaminhar uma cópia do comprovante de doação            
até o dia 27/09/2019 via whatsapp para o telefone (34) 991627854. 

 
OBS.: Não será aceito o recebimento de comprovante antes do pagamento. Favor enviar             
seu comprovante de doação somente após o pagamento de inscrição. 
 
5 - ATLETA NÃO DOADOR 
 

O atleta que não puder doar sangue, poderá substituir por 2 doações de amigos e/ou               
familiares. Confirmar o pagamento e encaminhar os comprovantes obedecendo os          
mesmos critérios dos itens 4.1 e 4.2 
 

OBS.: Não serão aceitos comprovantes enviados após as datas especificadas no item 4.1 
Não será válido comprovante de presença do hemocentro, somente o de doador. 



 
6 - ONDE DOAR 
 

As doações podem ser realizadas em qualquer Hemocentro mais perto de sua            
cidade. 

 
Hemocentro Regional de Uberlândia 
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h  
Acesso pela portaria situada à Rua Pedro Quirino da Silva (entre a Av. Levino de Souza e Rua                  
Teresina). 
Telefone: (34) 3088-9200 
 
7 - Vendedores 
 

É necessário que no ato da inscrição o atleta tenha um campo para identificar quem foi o                 
representante do evento que o orientou sobre a inscrição para que seja exportado uma planilha               
e seja possível filtrar as inscrições. 
 
 


