REGULAMENTO BRASIL RIDE DESAFIO VIRTUAL
OUTUBRO ROSA
A Brasil Ride lança o Desafio Virtual Outubro Rosa. A ideia é chamar atenção das
mulheres para a adoção de um estilo de vida saudável no dia a dia com a prática
de atividades físicas e boa alimentação para evitar doenças, entre elas, o câncer
de mama. O desafio virtual, exclusivo para mulheres, consiste em atingir as
seguintes metas no ciclismo:
- 150 Km | 250 km | 350 Km | 450 Km no período de 1 a 15 dias a partir da
CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO.
Você pode realizar este desafio em qualquer lugar e a qualquer hora.
ATENÇÃO: Para participar deste desafio é necessário possuir uma conta
STRAVA. Caso ainda não tenha, crie uma. É rápido!
Você pode realizar este desafio em qualquer lugar e a qualquer hora.
Apenas atividades outdoor podem ser sincronizadas. Atividades no rolo não serão
sincronizadas!
DATA DE INSCRIÇÃO: 06/10/2020 A 31/10/2020
PERÍODO DO DESAFIO: 06/10/2020 A 31/10/2020
LOCAL: Qualquer lugar do mundo
HORA: O horário que quiser

1. PARTICIPAÇÃO
1.1 Para participar do desafio é necessário ter uma conta no STRAVA com perfil
PÚBLICO.
1.2 Ao participar desta corrida virtual o atleta assume total responsabilidade pelos
dados fornecidos e aceita os termos do regulamento.
1.3 A organização não se responsabiliza por prejuízos ou danos materiais durante
a realização da corrida virtual causados pelo atleta inscrito a terceiros ou outros
participantes.
1.4 A organização não se responsabiliza pela condição física do atleta e não
disponibilizará serviço médico de nenhuma ordem, seja atendimento ou resgate.
1.5 A corrida é individual.
1.6 O atleta terá até 15 dias, à partir da confirmação do pagamento, para atingir as
metas do desafio: 150 Km | 250 Km | 350 Km | 450 Km

2. INSCRIÇÃO
2.1 Passo a passo para sua inscrição:
- CLIQUE AQUI
- Clique em inscreva-se
- Clique em QUERO ME INSCREVER
- Faça seu login ou crie sua conta SPRINTA
- Escolha o Kit de sua preferência. (Não precisa escolher a distância. Você pedala
para atingir as metade distâncias)
- Preencha informações adicionais
- Realize o pagamento
- Pagamento confirmado, você aparecerá automaticamente na página do desafio.
Seu parazo de 1 a 15 dias começa a ser contado à partir deste momento.
CLIQUE AQUI, para visualizar sua participação no desafio
2.2 A inscrição é pessoal e intransferível.
2.3 O prazo de inscrição será: 06/10/2020 A 31/10/2020
2.4 Valor da inscrição:
2.4.1 KIT BÁSICO: R$ 79,00 + taxa
Medalha | Meia
2.4.2 KIT GOLD: R$ 199,00 + taxa
Jersey | Medalha | Meia
2.4.3 KIT PREMIUM: 299,00 + taxa
T-Shirt Dry | Jersey | Necessaire| Medalha | Meia
2.4.4 KIT SUPER PREMIUM: 399,00 + taxa
Corta Vento | T-Shirt Dry | Jersey | Necessaire| Medalha | Meia
2.5 Os kits começarão a ser enviados pelo correio ou transportadora após o
encerramento das inscrições. O envio será feito até 30/11/2020. O prazo de
entrega dependerá do correio ou transportadora.

3. CATEGORIA
3.1 Feminina

4. PREMIAÇÃO
Todas atletas inscritas que atingirem qualquer meta receberão 10% de desconto
em qualquer produto da Brasil Ride Store.
As atletas receberão um voucher para realizar a compra na Brasil Ride Store:
www.brasilridestore.com.br
5. VALIDAÇÃO DOS DADOS
5.1 A validação dos resultados será pelo app STRAVA.
5.2 Faça seu login ou crie sua conta STRAVA
5.3 Após a confirmação do pagamento o atleta terá acesso ao desafio. Acesse a
página CLICANDO AQUI.
5.4 Conecte-se a sua conta STRAVA ou crie sua conta.
5.5 Inicie seu desafio no aplicativo STRAVA (clique em gravar).
5.6 Após finalizar sua pedalada, clique em CONCLUIR e depois em SALVAR.
5.7 Entre no link do desafio, CLIQUE AQUI.
5.8 Conecte-se com seu login e senha SPRINTA .
5.9 Clique em SINCRONIZAR TREINOS.
5.10 Clicar em ENTRAR COM STRAVA

5.11 Realizar o mesmo procedimento a cada etapa do desafio.
5.12 Você pode acompanhar o ranking deste desafio por este link: CLIQUE AQUI.
5.13 À partir da confirmação do pagamento seu prazo começa a contar e você
terá de 1 a 15 dias para conquistar as distâncias.
OBS: Atividades realizadas no rolo não serão sincronizadas pelo STRAVA que
permite somente atividades outdoor.

6. CONCLUSÃO DAS METAS
6.1 O desafio possui 4 metas: 150 Km | 250 Km | 350 Km | 450 Km.
6.2 A atleta terá até 15 dias, a partir da confirmação do pagamento, para atingir as
metas.
6.3 Conforme a atleta vai alcançando as metas, vai ganhando medalhinhas
virtuais.
6.4 A atleta pode concluir qualquer distância.

