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Inscrição de Peregrinos

Bem-vindos à JMJ Rio2013
Em breve serão abertas as inscrições para a JMJ Rio2013. Organize seu grupo!
A pouco menos de um ano para o início da JMJ Rio2013 damos algumas dicas para as inscrições:
Quando abertas as inscrições serão feitas no portal oficial da JMJ Rio2013 (www.rio2013.com).
As inscrições poderão ser feitas em um dos sete idiomas (alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, polonês e português) e
devem ser realizadas exclusivamente pelo responsável pelo grupo.
PORTUGUÊS
ITALIANO

POLONÊS

INGLÊS

FRANCÊS

ESPANHOL

ALEMÃO
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Primeira Etapa: Inscrição do Responsável pelo Grupo
Na página inicial, você fará a inscrição clicando em Peregrinos. Uma tela se abrirá para efetuar a
inscrição. Neste primeiro passo você deverá colocar seus dados como responsável pelo
grupo. Se você não tem grupo, procure formar um, mas se não conseguir e for realizar uma
inscrição individual, coloque seus dados como responsável pelo grupo:
Ÿ Nome e sobrenome;

Ÿ Telefone (é necessário colocar o código do país –

Ÿ Nome e sobrenome da mãe;

(ex. 55 para Brasil) e o código de área (ex. 21 para Rio de
Janeiro);

Ÿ Data de nascimento

Ÿ Tipo de documento

(somente poderá inscrever-se como
responsável pelo grupo maiores que 18 anos);

Fique atento para a data de validade do documento;

Ÿ Sexo;

Ÿ Número do documento;

Ÿ E-mail;
Ÿ Endereço;
Ÿ País de origem;

(RG, RNE Registro Nacional de Estrangeiros ou passaporte).

Ÿ Idioma de comunicação
(alemão, espanhol, francês, inglês, italiano,
polonês ou português).

Ÿ Se é portador de deficiência, qual e se

Ÿ Categoria

necessita de alojamento especial

(leigo(a), religioso(a)/consagrado(a), seminarista,
diácono, sacerdote. Se for sacerdote, indicar se atenderá

(acompanhantes que ficarão no mesmo alojamento
deverão ser do mesmo sexo do peregrino e estar inscritos
no grupo);

confissões durante a JMJ Rio2013 e em qual idioma);
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Segunda Etapa:
Inscrição do Segundo Responsável
Após a inscrição do responsável pelo grupo será necessário inscrever um
segundo responsável. Se os grupos serão mistos, preferencialmente o responsável pelo
grupo e o segundo responsável devem ser um do sexo feminino e um do sexo masculino.
Na tela de inscrição do segundo responsável, os dados serão os mesmos do
responsável pelo grupo, com as mesmas regras de inscrição. Para peregrinos que realizam a
inscrição individual, deverá repetir os seus dados nos campos do segundo responsável.
Após a inscrição do responsável pelo grupo e do segundo responsável, a primeira fase
de sua inscrição está finalizada. Você receberá em seu e-mail o número identificador
de usuário e será solicitado a gerar uma senha. Lembramos que a senha é pessoal e
intransferível; somente o responsável pelo grupo terá acesso a ela.
Sua inscrição não está concluída. Será necessário ainda: inscrever o grupo, os
membros do grupo, fazer a escolha pelo pacote e efetuar o pagamento. Somente
na conclusão de todas essas fases o grupo estará efetivamente inscrito na JMJ Rio2013.
Após ter o número de identificador de usuário e a senha, acesse novamente a página
inicial das inscrições e faça o seu login. Você entrará na sua área privada.
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Terceira Etapa:
Inscrição do Grupo de Peregrinos
No primeiro acesso a área privada será solicitado que você complete a sua inscrição. Ao
fazer isso serão solicitados os dados do grupo: nome do grupo (você poderá escolher um nome
que identifique seu grupo, por exemplo: UNIVERSIDADE X, MOVIMENTO X); tipo de entidade a
que pertencem (paróquia, movimento/nova comunidade, diocese, delegação ou outros);
nome da entidade a quem pertencem; país de origem do grupo; idioma do grupo; idioma
para comunicação (alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, polonês ou português); data de
chegada e saída do Rio de Janeiro; cidade de chegada ao Brasil (para estrangeiros), local e meio de
transporte de chegada ao Rio de Janeiro; total de componentes do grupo (os grupos podem ser
formados com no máximo 50 peregrinos. Grupos com mais de 50 peregrinos deverão ser divididos em
grupos menores, tendo respectivamente em cada grupo dois responsáveis – responsável pelo grupo e
segundo responsável).
Dentro dos dados do grupo, deverá ser feita a opção por tipo de pacote. Os tipos de pacotes e
valores são descritos na tabela a seguir, assim como as respectivas classificações dos países.
A partir de um pedido específico do grupo a JMJ Rio2013 poderá oferecer alojamento das 14h do
dia 21 de julho de 2013 até as 12h do dia 31 de julho de 2013.
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Modalidades de Inscrição
A JMJ Rio2013 disponibiliza sete modalidades de inscrição:

Desconto de 5% para pacotes
pagos até 31 de janeiro de 2013
Para grupos que efetuarem o pagamento até 31 de janeiro
de 2013, terão desconto de 5% no valor dos pacotes.

MODALIDADE A: Semana Completa – 23 a 28/07/2013
Pacote A1. Inclui alojamento, alimentação, seguro, transporte e kit peregrino.
Pacote A2. Inclui alimentação, seguro, transporte e kit peregrino.

Rio2013

Pacote A3. Inclui alojamento, seguro, transporte e kit peregrino.
Pacote A4. Inclui seguro, transporte e kit peregrino.
Semana
Completa

MODALIDADE B: Fim de Semana – 26 a 28/07/2013

Tipo

País A

País B

País C

A1

R$ 577,60

R$ 511,10

R$ 456,00

A2

R$ 489,25

R$ 467,40

R$ 450,30

A3

R$ 361,95

R$ 295,45

R$ 240,35

A4

R$ 273,60

R$ 251,75

R$ 234,65

B1

R$ 285,95

R$ 264,10

R$ 235,60

B2

R$ 162,45

R$ 152,00

R$ 140,60

C1

R$ 103,55

R$ 103,55

R$ 100,70

Pacote B1. Inclui alojamento, alimentação, seguro, transporte e kit peregrino.
Pacote B2. Inclui seguro, transporte e kit peregrino.
Fim de
Semana

MODALIDADE C1: Vigília – 27 e 28/07/2013
Pacote C1. Inclui alimentação, kit peregrino e seguro.

Vigília
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Pacotes pagos a partir
de 01 de fevereiro de 2013
Rio2013

Semana
Completa

Fim de
Semana

Vigília

Tipo

País A

País B

País C

A1

R$ 608,00

R$ 538,00

R$ 480,00

A2

R$ 515,00

R$ 492,00

R$ 474,00

A3

R$ 381,00

R$ 311,00

R$ 253,00

A4

R$ 288,00

R$ 265,00

R$ 247,00

B1

R$ 301,00

R$ 278,00

R$ 248,00

B2

R$ 171,00

C1

R$ 109,00

R$ 160,00 R$ 148,00

R$ 109,00

R$ 106,00
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Classificação de Países e Territórios
Alemanha; Andorra; Argentina; Aruba; Austrália; Áustria; Bélgica; Bermudas; Brasil; Canadá; Chile;
Cingapura; Colômbia; Coréia do Sul; Costa Rica; Dinamarca (inclui Groenlândia e as Ilhas Faro); Equador;

A

Espanha; Estados Unidos da América (inclui Guam); Finlândia; França; Holanda; Hong Kong (China);
Ilhas Cayman; Irlanda; Islândia; Itália; Jamaica; Japão; Liechtenstein; Luxemburgo; Malta; México;
Noruega; Nova Zelândia; Panamá; Peru; Porto Rico; Portugal; Principado de Mônaco; Reino Unido
(incluindo as Ilhas Jersey, Man, Guernesei, Gibraltar, Malvinas e dependências); República
Dominicana; São Marino; Suécia; Suíça; Uruguai; Venezuela.

África do Sul; Anguila; Antígua & Barbuda; Antilhas Holandesas; Bahamas; Barbados; Bolívia;

B

Bósnia-Herzegovina; Chipre; Croácia; Dominica; El Salvador; Eslováquia; Eslovênia; Estônia;
Guadalupe; Guatemala; Guiana Francesa (FRA); Guiana; Honduras; Hungria; Ilhas Turcos & Caicos;
Ilhas Virgens (G.B.); Ilhas Virgens (USA); Israel; Macao (China); Martinica (FRA); Montserrat; Nicarágua;
Paraguai; Polônia; República Tcheca; Santa Lucia; São Cristóvão e Nevis; São Vicente & Grenadinas; São Pedro
& Miquelon (FRA); Suriname; Taiwan; Trinidade & Tobago.

Inscrição de Peregrinos

Classificação de Países e Territórios
Afeganistão; Albânia; Argélia; Angola; Arábia Saudita; Armênia; Azerbaijão; Bangladeche; Barém; Belize;
Benin; Bielorrussia; Botswana; Brunei Darussalam; Bulgária; Burquina Faso; Burundi; Butão; Cabo Verde;
Camarões; Camboja; Cazaquistão; Chade; Comores; Coréia do Norte; Costa do Marfim; Cuba; Djibouti;
Egito; Emirados Árabes Unidos; Eritreia; Etiópia; Fidji; Filipinas; Grécia; Guiné Equatorial; Gabão;
Gâmbia; Gana; Georgia; Granada; Guiné-Bissau; Guiné Conakry; Haiti; Iêmen; Ilhas Maldivas; Ilhas
Marechal; Ilhas Marianas; Ilhas Maurício; Ilhas Reunião; Ilhas Salomão; Ilhas Wallis & Futuna
(FRA); Índia; Indonésia; Irã; Iraque; Jordânia; Kiribati; Kuwait; Kyrgyzstão; Laos; Letônia; Líbano;
Libéria; Líbia; Lituânia; Macedônia; Madagascar; Maiote; Malásia; Malawi; Mali; Marrocos;
Mauritânia; Mianmar; Micronésia; Moçambique; Moldova; Mongólia; Montenegro; Namíbia;
Nauru; Nepal; Niger; Nigéria; Niuê; Nova Caledônia; Omã; Palau; Palestina; Papua Nova Guiné;
Paquistão; Polinésia Francesa (FRA); Qatar; Quênia; Reino do Lesoto; República Centro-Africana;
República Democrática do Congo; República do Congo; República Popular da China; Romênia;
Ruanda; Rússia; Samoa; Santa Helena & Dependências (GB); São Tomé & Príncipe; Seicheles;
Senegal; Serbia; Serra Leoa; Somália; Sri Lanka; Suazilândia; Sudão; Sudão do Sul; Síria; Tailândia;
Tajikistão; Tanzânia; Timor Oriental; Togo; Tokelau; Tonga; Tunisia; Turkmenistan; Turquia; Tuvalu; Ucrânia;
Uganda; Uzbekistan; Vanuatu; Vietnã; Zâmbia; Zimbabue.

C
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Todos os membros de um mesmo grupo deverão fazer
a opção por um mesmo pacote. Peregrinos que queiram uma
opção diferente deverão formar outro grupo.
Durante a inscrição também será sugerida a contribuição
ao fundo de solidariedade. O fundo de solidariedade é uma
contribuição para que peregrinos de países menos favorecidos
economicamente possam participar da JMJ Rio2013.
As contribuições dos grupos brasileiros serão recolhidas pelo
Comitê Organizador Local do Rio de Janeiro (em reais). O valor
sugerido é de R$ 26,00.
As contribuições dos grupos internacionais serão recolhidas
pelo Pontifício Conselho para os Leigos (em dólares ou em euros).
O valor sugerido é $13,00 ou €10 euros. Indicações mais precisas
serão dadas no site no momento do pagamento.
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Quarta Etapa: Inscrição dos Membros do Grupo
Após inscrever os dados do grupo, será necessário
inscrever os seus membros. Os dados necessários para a inscrição
dos membros do grupo são: nome; sobrenome; nome e sobrenome da
mãe; data de nascimento (só é permitida a inscrição a partir dos 14
anos); sexo; categoria (leigo(a), religioso(a)/consagrado(a),
seminarista, diácono, sacerdote. Se for sacerdote, indicar se atenderá
confissões durante a JMJ Rio2013 e em qual idioma); se é portador de
deficiência, qual e se necessita de alojamento especial
(acompanhantes que ficarão no mesmo alojamento deverão ser do
mesmo sexo do peregrino e estar inscritos no grupo); tipo de
documento (RG, RNE Registro Nacional de Estrangeiros ou passaporte
– fique atento para a data de validade do documento); número do
documento; país de origem e idioma de comunicação (alemão,
espanhol, francês, inglês, italiano, polonês ou português).
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Última Etapa: Efetuando o Pagamento
Após ter inscritos os membros do grupo, o responsável poderá efetuar o
pagamento. Lembramos que: se o pagamento for efetuado em sua totalidade, não
poderão ser mais modificados os dados do grupo referente a valores e números. Após
efetuado o pagamento de um membro do grupo, este deverá ser assinalado no sistema
como pago, pois somente assim será considerado como um participante inscrito.
O pagamento poderá ser efetuado dos seguintes modos: cartão de crédito e
transferência bancária. Para brasileiros haverá também a opção boleto bancário.
Lembramos que os pagamentos podem demorar alguns dias para serem conciliados. Para
agilizar o processo faça seu pagamento com cartão de crédito.
Sempre que o responsável pelo grupo fizer o login terá acesso a sua área privada e a
todas as informações de seu grupo.
Contamos com a sua colaboração para o preenchimento correto e integral dos campos
da inscrição, seguindo todas as instruções. Isto nos ajudará a organizar a JMJ Rio2013 para
que assim possamos melhor acolhê-los.
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Dúvidas
Semana Missionária

Vistos

Quem já acompanha as JMJs sabe que uma semana antes, acontecem nas
dioceses os chamados “Dias nas Dioceses”. Na JMJ Rio2013, esses dias

Alguns peregrinos necessitarão de visto para
entrada no Brasil. Esses deverão ser providenciados
com antecedência pelos próprios peregrinos.

receberão outro nome: Semana Missionária.
A Semana Missionária acontecerá em todo o Brasil de 16 a 20 de julho de
2013. As inscrições para a Semana Missionária estarão abertas a partir de
outubro de 2012. Acompanhe pelo portal www.rio2013.com.

Para ver se você e seu grupo
necessitam de visto acesse:

www.portalconsular.mre.gov.br

Outras dúvidas
Grupos e Subgrupos

www.rio2013.com/pt/tire-suas-duvidas/inscricoes

Grandes grupos, com mais de 50 peregrinos e que serão divididos em
grupos menores, de até 50, posteriormente poderão fazer a vinculação
grupo e subgrupo. Enviaremos mais informações aos responsáveis pelos

Aguarde! Logo você poderá dar mais um
passo concreto para participar da JMJ Rio2013!

grupos sobre essa vinculação. Lembrando que cada grupo deve
possuir um responsável pelo grupo, um segundo responsável e
até 48 integrantes, totalizando 50 pessoas por grupo.

Dúvidas sobre Inscrição
inscricao@rio2013.com

Comitê Organizador Local JMJ Rio2013

www.rio2013.com
Tel.: +55 (21) 3177 2013
Edifício João Paulo II
Rua Benjamin Constant, 23 . 7º andar
Glória . Rio de Janeiro/RJ . CEP 20241-150

www.rio2013.com

