Bolão da Minerva Baja
- Regulamento:
1. Informações gerais:
1.1. O Bolão da Minerva Baja é
promovido pelos integrantes da
equipe afim de arrecadar fundos para nosso projeto, um veículo
off-road de estrutura tubular, conhecido como mini-baja.
1.2. Nenhuma parcela do dinheiro arrecadado é direcionada para
integrantes da equipe ou para terceiros; ou para qualquer atividade
que não esteja vinculada ao projeto do mini-baja.
1.3. O Bolão refere-se exclusivamente à Copa de 2018 realizada na
Rússia’. Não há limite de participantes.
1.4. Caso algum participante tenha dúvidas pode entrar em contato
pelo e-mail da equipe (minervabaja@poli.ufrj.br) ou diretamente
com um dos integrantes da equipe.
2. Participação:
2.1. Os interessados em participar do Bolão deverão realizar o
pagamento mínimo de R$15,00 por pessoa. O pagamento pode ser
feito presencialmente no Laboratório de Tecnologia Mecânica ou
para um dos integrantes da equipe; ou de forma online pelo
PagSeguro da equipe, através do link: https://pag.ae/bfwSfxf
2.2. Mediante ao pagamento os participantes devem se cadastrar no
site: www.bolaogoldeplaca.com.br , buscar “Minerva Baja” no site
do Bolão e requisitar a participação. Após isso, somente é preciso
aguardar para ser aceito e mediante aceitação, registrar seus
palpites.
2.3. Os participantes que tiverem o pagamento confirmado serão
aceitos rapidamente. É importante notar que é preciso que o
cadastro do participante no site: www.bolaogoldeplaca.com.br ,
seja igual ao utilizado no pagamento online ou na ficha de

pagamento presencial, ou seja, o participante deve se cadastrar
com o mesmo nome e e-mail que utilizou para pagar. Caso não
seja possível ou o participante não se atente a isso, este deve
enviar para o e-mail da equipe as informações com as quais pagou
a taxa de inscrição e com o e-mail e nome de cadastro no site; e
aguardar resposta para a resolução do problema.
3. Premiação e Entrega dos Prêmios:
3.1. Os prêmios finais serão maiores conforme o número de inscritos,
de maneira que:
➢ Para 150 inscritos no Bolão da Minerva Baja o prêmio terá o
valor associado de R$2000,00
➢ Para 300 inscritos terá o valor de R$2500,00 reais
➢ Para 500 inscritos terá o valor de R$3000,00 reais
➢ Para 800 ou mais inscritos terá o valor de R$4000,00 reais
➢ Caso o número de participantes seja inferior a 150 o prêmio
final terá como valor associado uma parcela percentual dos
R$2000,00.
3.2. A premiação final será dividida entre os 3 primeiros colocados
gerais. A divisão será posteriormente publicada em nossa página no
Facebook: www.facebook.com/minervabajaufrj
3.3. Além disso, serão premiados R$15,00 aos participantes que
fizerem a maior quantidade de pontos nas 1ª, 2ª e 3ª rodadas da
fase de grupo; ao maior pontuador das oitavas de final; ao maior
pontuador das quartas de final; ao maior pontuador das semifinais
e final.
3.4. Em caso de empate, tanto na premiação final, quanto na
premiação por rodada, os participantes que obtiveram o maior
número de pontos dividiram o prêmio proporcionalmente entre si.
4. Considerações Finais:
4.1. Caso o participante decida retirar-se do Bolão deve entrar em
contato com a equipe e retirar seu palpite do site:
www.bolaogoldeplaca.com.br . A retirada de participantes
somente será aceita 5 dias antes do início da Copa de 2018.
4.2. O participante que decidir se retirar do Bolão poderá pedir
reembolso da taxa de inscrição. Este será feito exclusivamente de
forma presencial no Laboratório de Tecnologia Mecânica da UFRJ
com um dos integrantes da equipe.

4.3. Reiterando, qualquer dúvida sobre como prosseguir para
participar, sobre o pagamento, sobre a premiação ou sobre a
equipe e seus integrantes pode ser solucionada pelo email
(minervabaja@poli.ufrj.br) ou diretamente com um de nossos
integrantes
4.4. A Equipe Minerva Baja gostaria de agradecer a todos os
participantes do Bolão. Como dito anteriormente somos uma
equipe de competição e nenhum dos nossos membros lucra com
nenhuma arrecadação de fundos. Todo o dinheiro recebido pela
taxa de inscrição ou por doações além do valor de R$15,00 são
realmente apreciadas e absolutamente destinadas a aprimoração
do projeto e dos integrantes da equipe.

➢ Contatos Adicionais:
• Victor Melo de Almeida:
▪ victor.melo@poli.ufrj.br
▪ Tel: (21) 99673-2780
• Gustavo Laureano:
▪ gustavolaureano@poli.ufrj.br
▪ Tel: (21) 99455-3927
• João Pedro Fernandes:
▪ pefernandes@poli.ufrj.br
▪ Tel: (21) 98864-0729

