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CNPJ 03071250/0001-00 
 
 

REGULAMENTO DO SORTEIO DA CAMPANHA  
 

“ AJUDE A LEVAR A EQUIPE BRASILEIRA AO WOC 2017 – E VÁ JUNTO! ” 
 
O Presidente da Confederação Brasileira de Orientação, Sr. LUIZ SERGIO MENDES, 
amparado nas letras a) e d) do Artigo 35 do Estatuto da CBO, após consulta à diretoria, 
decide: 
 
Lançar a campanha denominada “VÁ JUNTO!” visando angariar fundos para cobrir 
parte das despesas relacionadas à participação da Equipe Brasileira de Orientação que 
representará o Brasil nos seguintes eventos esportivos internacionais: 
 

1) Campeonato Mundial de Orientação – de 28 de junho a 08 de julho de 
2017, em Tartu, Estônia e; 
 

2) Campeonato de Orientação dos Jogos Mundiais – de 22 a 28 de julho de 
2017, em Wroclaw, Polônia. 

 

A campanha VÁ JUNTO! terá 138 dias de duração, com início  no dia 20 de janeiro de 
2017 e término  no dia 07 de junho de 2017 e será desenvolvida conforme explanado 
abaixo: 
 
Premiação 
 
1.0 - Dados de verificação da promotora: 
Razão Social: Confederação Brasileira de Orientação 
Endereço: Setor de Clubes Especial Sul – SCES – Trecho 2 – Conjunto 01 – Lote 10 – 
Asa Sul CEP: 70.200-002 
Brasília - DF 
CNPJ: 03071250/0001-00 
Telefone: (61)98135 8092 
Website: www.cbo.org.br 
 
2.0 - Datas de início e término do evento: 20/01/2017 a 07/06/2017. 
 
3.0 - Prêmios objetos da promoção: Serão vendidos, por meio de promoção 
assemelhada a concurso, aos atletas da Confederação Brasileira de Orientação, de 

http://www.cbo.org.br/


acordo com normas do presente regulamento, números constantes de cinco dígitos 
variando de 00.0001 a 99.999 para concorrerem a: 
 
3.1 - Duas viagens, sendo uma para assistir ao Campeonato Mundial de Orientação 
da IOF 2017, a ser realizada de 28 de junho a 08 julho de 2017 em Tartu – Estônia e 
outra ao Campeonato de Orientação dos Jogos Mundiais, a ocorrer em Wroclaw, 
Polônia, de 22 a 28 de julho de 2017.  
 
Os prêmios incluem:  

a) passagens aéreas de ida e volta para os locais de prova; 
b) hospedagem e alimentação nos países de destino nos locais e condições 

determinados pela organizadora da campanha. Caso o premiado não concorde 
com os locais de hospedagem e alimentação, poderá escolher outras 
alternativas, arcando integralmente com os custos; 

c) Na Estônia a alimentação será custeada mediante ajuda de custo em valor 
limitado a Eur 30,00 (trinta euros) por dia.  

d) Também na  Estônia e apenas nesta, estão incluídas as taxas de inscrição no 
evento aberto, que ocorre em paralelo com o WOC; 
 

3.1.1 - O sorteio destes prêmios será realizado exclusivamente para participantes 
filiados à CBO e maiores de 18 (dezoito anos) completos na data de início da viagem.  
 
3.1.2 - Todos os custos relativos à emissão de passaportes e outros procedimentos 
administrativos (passaporte, vacinas, vistos, vestimentas, seguros, etc.) necessários à 
viagem serão de responsabilidade do premiado.  
 
4.0 - Mecânica da campanha 
 
4.1 – A campanha em referência se constitui de um sorteio de prêmios destinados 
exclusivamente aos atletas filiados à Confederação Brasileira de Orientação. 
 
4.2 – Serão ofertados para venda aos atletas interessados 600 (seiscentas) quotas 
nominadas e com custo variando de acordo com os seguintes valores:  
 

4.2.1 - Quota Básica - R$20,00 – quota com 30 números e com possibilidade 
de quota bônus com 5 números, caso esteja com a anuidade de 2017 em dia e 5 
números caso tenha se inscrito para a I ou para a II etapa do Campeonato 
Brasileiro de Orientação pelo SISCBO. Total máximo de números: 40. Serão 
disponibilizadas 80 quotas para venda;  

 
4.2.2 - Quota Bronze - R$30,00 – quota com 45 números e com possibilidade 
de quota bônus com 10 números, caso esteja com a anuidade de 2017 em dia e 
10 números caso tenha se inscrito para a I ou para a II etapa do Campeonato 
Brasileiro de Orientação pelo SISCBO. Total máximo de números: 65.  Serão 
disponibilizadas 100 quotas para venda; 

 
4.2.3 - Quota Prata - R$40,00 – quota com 60 números e com possibilidade de 
quota bônus com 20 números, caso esteja com a anuidade de 2017 em dia e 20 
números caso tenha se inscrito para a I ou para a II etapa do Campeonato 



Brasileiro de Orientação pelo SISCBO. Total máximo de números: 100. Serão 
disponibilizadas 100 quotas para venda;  

 
4.2.4 - Quota Ouro - R$50,00 – quota com 75 números e com possibilidade de 
quota bônus com 35 números, caso esteja com a anuidade de 2017 em dia e 35 
números caso  tenha se inscrito para a I ou para a II etapa do Campeonato 
Brasileiro de Orientação pelo SISCBO. Total máximo de números: 145.  Serão 
disponibilizadas 120 quotas para venda. 

 
4.2.5 - Quota Platina - R$70,00 – quota com 120 números e com possibilidade de 
quota bônus com 55 números, caso esteja com a anuidade de 2017 em dia e 55 
números caso tenha se inscrito para a I ou para a II etapa do Campeonato 
Brasileiro de Orientação. Total máximo de números: 230 Serão disponibilizadas 
100 quotas para venda. 

 
4.2.6 - Quota Diamante - R$90,00 – quota com 200 números e com 
possibilidade de quota bônus com 70 números caso esteja com a anuidade de 
2017 em dia e 70 números caso tenha se inscrito para a I ou para a II etapa do 
Campeonato Brasileiro de Orientação pelo SISCBO. Total máximo de números: 
340.  Serão disponibilizadas 100 quotas para venda. 
 
4.2.7 – A CBO se reserva o direito de converter quotas de maior valor em de 
menor valor ou vice-versa, de acordo com a sua conveniência objetivando a 
venda da maior quantidade possível de quotas. Este fator poderá fazer aumentar 
ou diminuir o número de quotas, mas não altera a quantidade de números 
disponíveis para sorteio que será sempre de 00.001 a 99.999. 

 
4.2.8 A CBO se reserva o direito de converter as quotas bônus não utilizadas 
em novas quotas, de acordo com a sua conveniência objetivando a venda da 
maior quantidade de quotas possível. Este fator poderá fazer aumentar ou 
diminuir o número de quotas, mas não altera a quantidade de números 
disponíveis para sorteio que será sempre de 00.001 a 99.999. 

 
4.3 – A CBO distribuirá, gratuitamente, para os clubes e federações que mais 
venderem quotas, em valor financeiro (não em número de quotas), a seguinte 
quantidade de números: 
 
     
 
 
 
 
 
 
4.3.1 - Estes números serão automaticamente distribuídos equitativamente entre os 
filiados de cada uma das federações e clubes que mais arrecadarem para a campanha. 
Este procedimento será feito diretamente pela CBO. Desta forma, quando for publicada 
a lista dos filiados que estarão concorrendo, todos os números estarão distribuídos 
conforme o quadro acima.  
 

1ª Federação  1.000 (mil) 
2ª Federação  700 (setecentos) 
3ª Federação  500 (quinhentos) 
1º Clube 849 (oitocentos e quarenta e nove) 
2º Clube 500 (quinhentos) 
3º clube 300 (trezentos) 



4.3.2 - Por exemplo: Se a federação que mais arrecadar for a Federação “A” e ela tiver 
100 filiados que compraram quotas, cada um deles vai receber 10 (dez) números 
extras (1000/100). Caso o número de pessoas não resulte em número cheio, os 
números serão distribuídos de forma que seja atendida a possibilidade mais próxima, 
sendo distribuídos os restantes para a primeira cota de R$90,00 comprada pela 
federação ou clube. Exemplo: 99 pessoas compraram. Assim, 1000/99=10,10, com o 
arredondamento ficariam 10 números para cada um dos 98 compradores e 20 (vinte) 
para o comprador da primeira quota de R$90,00, daquele clube ou federação.  
 
4.3.3 – A CBO se reserva o direito de aumentar, mas não de diminuir, a quantidade de 
números a serem distribuídos para as federações e clubes de acordo com a sua 
necessidade.  
 
4.4 – O atleta filiado à CBO, e em dia com as anuidades até o ano de 2017, inclusive, 
receberá uma quota de bônus, conforme discriminado no detalhamento do item 4.2 e 
constante da tabela anexa a este regulamento.  
 
4.5 – O atleta filiado à CBO e em dia com as anuidades até o ano de 2017, inclusive, 
que participar da I ou da II etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação de 2017, 
como atleta ou como organizador, receberá uma quota de bônus, conforme detalhado 
no item 4.2 e constante da tabela anexa a este regulamento. 
 
4.6 – Os Colaboradores Beneméritos da CBO receberão, cada um, um bônus de 50 
(cinquenta) números, cumulativos com os demais a que já tenham direito por outros 
critérios, em função do apoio que prestaram à CBO em 2016. 
 
4.7 – Para a comprovação da inscrição dos compradores que participarão do CamBOr, 
será utilizada única e exclusivamente a lista gerada pelo SISCBO, não sendo aceito 
nenhum outro tipo de comprovante, como por exemplo, planilhas geradas pelo 
organizador do evento ou enviadas pelos clubes ou federações para inscrição 
diretamente com o organizador. Nestes casos, mesmo que fique comprovada a 
inscrição, o atleta não terá direito ao bônus e ele não poderá reclamar eventuais 
prejuízos já que não é permitida a inscrição no CamBOR por outros meios que não o 
SISCBO. 
 
Para os atletas participantes que trabalhem como organizadores, serão considerados 
os nomes informados no boletim do evento e relatório do árbitro. 
 
4.8 – A data limite para pagamento da anuidade de 2017 e inscrição no CamBOr será 
o dia 03 de maio de 2017 para o primeiro sorteio e 04 de junho de 2017 para o 
segundo sorteio. Isso é necessário para proporcionar tempo de confirmar o pagamento 
e distribuir os números. 
 
4.9 – Sendo o critério de sorteio totalmente objetivo e sem a mínima possibilidade de 
interferência pela diretoria poderão participar da promoção os diretores da CBO, das 
federações e dos clubes, bem como os seus dependentes diretos.  
 
4.10 – Independentemente de erro ou omissão da CBO ou  de outra entidade de 
administração ou prática, o sorteado que estiver inadimplente com a anuidade da CBO, 
perderá o direito ao seu prêmio e outro sorteio será realizado na extração  



imediatamente posterior da loteria federal. As anuidades devem ser pagas pelo filiado e 
por ele inseridas no SISCBO anexando o comprovante de depósito. Anuidades que 
tenham sido depositadas na conta da CBO e enviadas por e-mail ou outro mecanismo 
diferente do SISCBO estão sujeitas a verificação mais demorada e poderão não ser 
conferidas a tempo, mesmo que o depósito tenha sido realizado antes da data 
determinada como prazo final para pagamento.  
 
Para fins de verificação será emitida uma lista contendo o nome de todos os 
participantes e os números a que tiveram direito. Esta publicação ocorrerá até às 
12:00h do dia 06 de maio de 2017 (sábado) para o primeiro sorteio e 12:00h do dia 07 
de junho de 2017 (quarta-feira), para o segundo sorteio. 
 
Após o sorteio a CBO procederá a uma verificação de todas as condições impostas por 
estas regras e confirmará o nome do ganhador até o dia 10 de maio para o primeiro 
sorteio e 11 de junho de 2017, para o segundo sorteio, publicando o resultado no site: 
www.cbo.org.br  
 
4.11 - O presente evento promocional será definido mediante apuração da Loteria 
Federal da Caixa Econômica Federal, prevista para ocorrer no dia 06 de maio de 2017, 
para a viagem para o Campeonato Mundial de Orientação na Estônia e no dia 07 de 
junho de 2017, para a viagem para os Jogos Mundiais na Polônia.  
 

4.11.1- Os sorteios serão realizados em extração da Loteria Federal da Caixa 
Econômica Federal nos dias 06 de maio e 07 de junho de 2017 e obedecerão ao 
seguinte critério: 
 
- Retirar-se-á o último numeral de cada milhar sorteado do primeiro ao quinto prêmio; 
 
- A união destes números formará um novo milhar, composto de cinco unidades; 
 
- O ganhador será o filiado que tiver o número que indique este milhar, conforme o 
exemplo abaixo: 
 
 

Concurso Nr Data Resultado Prêmio Ganhador do 
Sorteio CBO 

 
51XX 

 
06/05/2017 

61 5 6 3 4 1º 4 
40 1 5 6 7 2º 7 
88 5 4 3 9 3º 9 
94 9 8 4 0 4º 0 
06 8 0 0 9 5º 9 

 
Assim, o número ganhador do sorteio seria: 47.909 
 
Caso o número sorteado não tenha sido vendido, será ganhador o número 
imediatamente superior que tenha sido vendido ou distribuído. No caso acima, seria o 
número 47.910 ou o primeiro número acima deste que tenha sido vendido ou 
distribuído. 
 

4.11.2- Não será permitida a troca do prêmio por moeda corrente. 

http://www.cbo.org.br/


 
4.11.3-  Caso os ganhadores das viagens estejam impedidos  ou não desejem 

realiza-las terão o direito de ceder a viagem a outro atleta filiado à CBO maior de 
idade, desde que  este preencha os requisitos de adimplência com a anuidade de 
2016, inclusive. Em nenhuma hipótese poderá o prêmio ser cedido a pessoa não 
filiada à CBO e nem a pessoa filiada no dia do sorteio ou em data posterior a cada  um 
dos sorteios. Isso significa que prêmio sorteado no dia 04 de maio não poderá ser 
cedido a atleta filiado no dia 04 de maio ou em data posterior e o prêmio sorteado no 
dia 07 de junho não poderá ser cedido a atleta filiado no dia 07 de julho de 2017 ou 
data posterior. Será válida para este fim a data de solicitação da filiação pelo atleta e 
não a data de homologação pela CBO, pois esta última poderá ser superior à primeira. 
 

4.11.4-  Os prêmios são intransferíveis, isto é, o ganhador será o único 
beneficiário, não sendo permitida a venda, a doação ou a cessão a outra pessoa, 
exceto no caso da letra “c” acima. 
 

4.11.5- A entrega dos dois prêmios será realizada oficialmente durante a 
cerimônia de premiação da II Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação, no dia 25 
de junho de 2017. 

 
 
5.0 - Divulgação do evento 
 
 5.1 - Objetivando divulgar o evento, a CBO se reserva o direito de escolher quaisquer 
veículos ou mecanismos de sua conveniência, tais como: anúncios de televisão, 
cartazes, outdoors, mala-direta, panfletos, periódicos, faixas, rádio, sites, etc., assim 
como utilizar a imagem dos referidos ganhadores, sem ônus para estes, para 
divulgação da premiação. 
 
5.2-  Ao aderir às regras do concurso e dele aceitar participar, o participante declara 
concordar que, caso seja um dos ganhadores, sua imagem poderá ser utilizada pela 
CBO, a critério dela, em qualquer um dos casos descritos acima sem que para isso a 
promotora tenha que pagar qualquer quantia em dinheiro ou oferecer algum tipo de 
vantagem. 
 
5.3 – A divulgação da imagem dos contemplados a que se referem os itens acima, 
ocorrerá até um ano após a data de realização do último sorteio da promoção (06 de 
junho de 2018). 
 
5.4 – Os ganhadores se comprometem a entregar à CBO um mínimo de 20 (vinte) fotos 
de sua participação nos referidos eventos e a fazer um relatório de sua participação em 
prazo máximo de 15 (quinze) dias após o retorno ao Brasil.  
 
6.0 - Prescrição:  
 
O prazo de prescrição do direito aos prêmios indicados neste regulamento por parte do 
virtual ganhador será de 30 (dias) dias, contados da respectiva apuração. Não sendo 
reclamado(s) neste período, a CBO, converterá o(s) valor(es) do(s) prêmio(s) 
correspondente(s) em moeda corrente, recolhendo o montante aos cofres do Tesouro 



Nacional como renda da União, no prazo subsequente de 10(dez) dias, nos termos do 
Art. 6° do Decreto n° 70.951, de 09/08/72. 
 
Para o fim acima, dá-se valor aos prêmios: R$6.000,00 (seis mil reais) cada. 
 
A reclamação do prêmio por parte do ganhador é obrigatória e poderá ser feita por 
meio de documento impresso e assinado remetido ao presidente da Confederação 
Brasileira de Orientação, via Correios, para o endereço abaixo ou mediante e-mail 
enviado para: secretario.cbo@gmail.com e preside.cbo@gmail.com  
 
No documento ou no e-mail deverão constar obrigatoriamente: o nome, número 
CBO, CPF, identidade, endereço residencial, telefone, e cópia da página que contém 
os dados pessoais no passaporte e este deve ter de validade superior a 6 (seis) meses 
a contar último dia da viagem. 
 
Não serão aceitas mensagens de texto tipo SMS ou Whatsapp. 
 
Endereço para remessa da reclamação ao prêmio: 
 
Caixa Postal 3258 
Guará I 
Brasília-DF 
CEP: 71 010 970 
 
 
7.0 - Exibição e entrega dos prêmios:  
 
Os prêmios prometidos neste evento serão divulgados por meio de material publicitário 
e outros meios de comunicação, e entregues aos(às) respectivos(as) 
contemplados(as), sem ônus, no local da II Etapa do CamBOr ou em caso de ausência 
do ganhador, em sua residência, desde que no prazo máximo de 30(trinta) dias, 
contados da respectiva apuração, buscando com isso dar cumprimento ao disposto no 
Art. 5° do Decreto n° 70.951, de 09/08/72. Os participantes contemplados serão 
notificados por intermédio de telefonema, telegrama ou mensagem eletrônica, 
observando-se para tanto os dados constantes do(s) seu cadastro no SISCBO. 
 
8.0 - O regulamento completo da presente promoção estará exposto no site da 
Confederação Brasileira de Orientação (www.cbo.org.br ). 
 
Certificado de Autorização CEF: Isento 
 
9.0 - A Diretoria CBO decidirá sobre impasses eventualmente ocorridos durante todo o 
processo da campanha. 
 

Brasília, DF, 18 de janeiro de 2017. 

 

LUIZ SERGIO MENDES 
Presidente da CBO 

mailto:secretario.cbo@gmail.com
mailto:preside.cbo@gmail.com

