INSCRIÇÃO GRATUITA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Para aqueles profissionais da saúde que com sua dedicação e coragem nos
enchem de esperança para sairmos dessa juntos preparamos uma promoção
exclusiva:
1) Inscrições gratuitas para os profissionais da saúde.
2) Inscrições gratuitas válidas para todas as provas do calendário Brasil Ride
2020: MTB, Road/Gravel e Trail Run.
3) Exceto para a ultramaratona Brasil Ride de 18 a 24 de Outubro de 2020.
4) 20 inscrições gratuitas, por evento, no calendário Brasil Ride 2020.
5) 20 inscrições com 50% de desconto após o preenchimento das 20 primeiras
inscrições gratuitas, por evento, para os profissionais da saúde.
6) 20 primeiros profissionais da saúde devem solicitar a inscrição gratuita por
email (br@brasilride.com.br) com o assunto: #PROFISSIONAISDASAUDE e
devem enviar um documento oficial que comprove a profissão de atuação.
7) As inscrições gratuitas e com desconto de 50% nas provas de MTB e
Road/Gravel Race contemplam kit básico: medalha de participação e placa
com chip, inclusive Festival Brasil Ride - Warm Up. Nas provas de Trail Run
contemplam apenas: medalha de participação e numeral com chip
8) As inscrições gratuitas e com desconto de 50% são válidas exclusivamente
para as provas do calendário 2020 da Brasil Ride, exceto ultramaratona Brasil
Ride. Não serão transferidas para 2021 em caso de não participação.
9) As inscrições são pessoais e intransferíveis.
10) Os atletas já inscritos na prova solicitada não poderão solicitar a inscrição
gratuita para esta prova.
11) As solicitações de inscrições gratuitas e com desconto de 50% tem
validade até 30/06/2020 ou atingirem o número de vagas disponibilizadas

12) Vários profissionais, de diferentes áreas, são importantes para que as
coisas funcionem mesmo durante a pandemia. Pensando na luta da saúde
alguns profissionais tem sido mais especiais do que nunca, sendo inclusive
reconhecidos pelo Ministério da Saúde como parte essencial no combate ao
coronavírus:
- ASSISTENTE SOCIAL
- BIÓLOGO (A)
- BIOMÉDICO (A)
- CIRURGIÃO DENTISTA
- ENFERMEIRO (A)
- FARMACÊUTICO (A)
- FISIOTERAPEUTA
- FONOAUDIOLÓGO (A)
- MÉDICO (A)
- MÉDICO VETERINÁRIO (A)
- NUTRICIONISTA
- PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
- PSICÓLOGO (A)
- TÉCNICO EM RADIOLOGIA
- TERAPEUTA OCUPACIONAL

