
 

Corrida de Auto-transcendência de 6 horas (individual / estafeta) 
Self-Transcendence 6 Hour Race (solo and relay) 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

REGISTRATION FORM 
 
Instruções para inscrição 
Registration instructions 
 
1 – Preencha o formulário em anexo. Atenção que para estafetas só são 
permitidos no máximo 6 participantes por equipa. A equipa deve preencher 
um formulário de inscrição mencionando o nome da equipa ou clube.  
      Complete the form below. Please Note that for relays a maximum of 6 
participants per team is allowed. Each team must complete a form with team 
name or club. 
 
2 – Por favor assine o termo de responsabilidade se enviar por correio. Os atletas 
podem assinar o termo de responsabilidade no dia da corrida caso enviem a 
informação via email 
      Please sign the Release waiver and indemnity if send by post. Athletes can sign the 
responsibility term if information is send by email. 
 
3 – Modo de pagamento /Payment: 

 
A) Endereçar um cheque válido para a Associação Mensagens Positivas por 

correio, para a morada indicada em baixo. 
Make a payable check to Associação Mensagens Positivas. Please send the 
check to the address indicated in the end of this page. 

B) Pagamentos por transferência bancária devem ser efetuados para o IBAN 
da seguinte conta: 003520210005959713055 (C.G.D.) 
Pay by bank transfer to the following account: 
 
BIC/SWIFT: CGDIPTPL 
IBAN: PT50 003520210005959713055 
Name of the Bank: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 
Address of the Bank: AVENIDA JOAO XXI 63, 1000-300 LISBON 
 
Pagamentos por transferência bancária devem indicar a indentificação do 
atleta ou equipa, indicando o primeiro e ultimo nome do atleta ou da equipa na 
transferência. 
 
Bank transfer payments must provide information about first and last name of 
athlete (solo race) or team name (relay race). 
 

4 – Por favor envie o formulário preenchido (incluindo o termo de 
responsabilidade assinado) com cheque ou comprovativo de pagamento para: Sri 
Chinmoy Races, Rua do Correio n.º136 2ºesq., 3030-861 Ceira-Coimbra, Portugal 
ou a informação solicitada no formulário para o seguinte endereço eletrónico: 
coimbra@srichinmoy.races.org 
 
Please Mail completed form (including the signed waiver) and cheque or bank transfer 
confirmation to: Sri Chinmoy Races, Rua do Correio n.º136 2ºesq., 3030-861 Ceira-
Coimbra, Portugal or the information needed in the form by e-mail to: 
coimbra@srichinmoy.races.org 
 
 



REGISTRATION FORM / FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
 
 

Nome(s) /Name(s): ___________________________________________________________ 
 
Nome(s) /Name(s): ___________________________________________________________ 
 
Nome(s) /Name(s): ___________________________________________________________ 
 
Nome(s) /Name(s): ___________________________________________________________ 
 
Nome(s) /Name(s): ___________________________________________________________ 
 
Nome(s) /Name(s): ___________________________________________________________ 
 
Endereço/Address:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Cidade / City: ______________________________  
 
Código Postal / ZIP code:______________  
 
Telefone / Mobile Phone: (_____)_______________________________________________  
 
E-Mail: ____________________________________________________________________  
 
Atletas por equipa / athletes by team (assinale com uma cruz / check mark): 
 

6 ATLETAS/ ATHLETES     3 ATLETAS/ ATHLETES     2 ATLETAS/ ATHLETES 
 

Tipo de equipa / team profile:           MASCULINA            FEMININA             MISTA 
 
Nome da equipa / team name: __________________________________________________ 
 
Data de nascimento / Date of Birth* _____________________________________________ 
 
Idade no dia da prova / Age on the Race Day*: _____________________________________ 
 
Categoria / Category * <40____ 40-49____ 50+_____ (assinale número de atletas por 
categoria / indicate number of athletes by category) 
 

Sexo / Gender* (assinale o número de atletas / indicate number of athletes): 
 
Homem/Male*____________________ Mulher/Female_______________________ 
 
Há quantos anos corre(m) aproximadamente / Years of Running* :______________________ 
 
Melhor tempo / Best time*:  42 km_____________75 km____________100 km___________ 
 
Tamanho(s) da t-shirt / T-shirt size*: S_____ M_____ L_____ XL_____ (assinale o tamanho 
e número de t-shirts por tamanho)/ check mark and number of t-shirts per size) 
  
O preço de inscrição inclui mantimentos ligeiros durante a prova e t-shirt / Registration fee 
includes snacks/liquids during race and T-shirt. 
 
* Nas equipes, por favor indique para cada atleta nas opções assinaladas com */ In team please 
indicate for each athlete in the options with a * 



TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
Para poder participar na Corrida de Auto-transcendência de 6 horas individual ou 

estafeta, declaro que li, compreendo, aceito e respeito todas as regras e diretrizes do 

evento a que me candidato. Tenho perfeito conhecimento que as provas desta natureza 

podem ser extremamente difíceis e extenuantes, mesmo para os atletas mais bem 

preparados e nas suas melhores condições. Tomei conhecimento que não devo participar 

nesta prova, a não ser que: 

(1) esteja em perfeita condição física,  

(2) tenha treinado adequadamente para o evento,  

(3) não possua nenhuma doença ou condição clínica que possa ser afectada ou agravada 

por atividade física vigorosa. 

Tendo em consideração estes factos e após a vossa aprovação quanto à minha 

participação no evento, eu responsabilizo-me totalmente pelo meu desempenho físico, 

estado de saúde geral e bem-estar emocional, físico e psicológico durante e após a 

prova, desculpabilizando e desresponsabilizando a Sri Chinmoy Marathon Team, bem 

como todos os seus parceiros, patrocinadores e voluntários da organização ou qualquer 

outra pessoa envolvida de alguma forma no evento em questão de qualquer lesão, dano 

ou acidente (incluindo, mas não limitado à morte) que possa ocorrer durante a prova, 

independentemente da sua natureza ou origem. 

Declaro que treinei e que me preparei adequadamente para a prova que me proponho 

realizar, pelo que assumo todos os riscos relacionados com a minha participação na 

mesma. Tomei conhecimento que o diretor da prova ou os membros da Sri Chinmoy 

Marathon Team, responsáveis pela organização da prova, se reservam ao direito de 

cancelarem a prova, em qualquer momento, sempre que se verificarem indícios, 

situações ou condições potencialmente inseguras, nomeadamente climatéricas, que 

possam de alguma forma pôr em causa a segurança dos atletas e colaboradores do 

evento. Os mesmos reservam-se ainda ao direito de anular e excluir qualquer 

participante da corrida sempre que se verificar o desrespeito das regras da prova, por 

motivos de saúde ou segurança do atleta, ou por outros motivos em que os 

organizadores julguem por conveniente a aplicação desta medida. 

Finalmente, autorizo a Sri Chinmoy Marathon Team e os restantes parceiros e 

patrocinadores deste evento a publicar e utilizar o meu nome, fotografias, filmagens ou 

outros elementos da minha participação nesta prova. 

Assinatura  

 

_____________________________________________ 

 



RELEASE WAIVER AND INDEMNITY 
 
 
To participate in the Self-Transcendence 6 Hour Races solo or relay, I accept, have 

read and understand all rules and regulations of this specific event that I am entering 

and will comply fully with them. I am aware that a run of the distance and conditions 

specified for the specific event I am entering may be extremely difficult and hazardous 

even for well-conditioned athletes under the most favourable conditions. I understand 

that I should not participate in this event unless:  

(1) I am in excellent physical condition,  

(2) I have trained adequately for this event, and  

(3) I have no medical condition that might be worsened by vigorous activity.  

Knowing these facts, and in consideration of your accepting this entry, I hereby for 

myself, my heirs, executors and administrators waive, release and discharge all of the 

various sponsors, the Race Director, the Sri Chinmoy Marathon Team and their staff, 

agents, officials, volunteers, or any other person involved in this specific event, and all 

government or private jurisdictions including The City of Coimbra in which the specific 

event may take place from any and all claims of liability, for any and all injuries to me 

(including, but not limited to death), or my property arising out of, or in connection 

with, this event and covenant not to sue for damages with respect thereto. This release 

extends to all claims of every kind and nature whether foreseen or unforeseen, known or 

unknown. I declare that I have sufficiently trained to participate in this event and 

assume all risks associated with such participation in such an event. The race 

director(s), the Sri Chinmoy Marathon Team hold the right to cancel any event should 

weather or any other condition make it potentially unsafe for the participants and/or 

event volunteers, and reserve the right to remove any participant from a race for any 

reason including but not limited to infraction of rules or for medical reasons. Finally, I 

hereby grant my permission to the Sri Chinmoy Marathon to use my name, mailing 

address and any photographs, videotapes, recordings, or any record of my participation 

in this event for any purpose. 

 

 

Signature 

 

________________________________________ 


