
Desafio Tókio 
 

1. O Desafio Tokio será realizado no formato "Corrida Virtual" onde o “atleta” pode 

correr onde e quando quiser. 

2. DATA: INÍCIO 01/07/20 e TERMINO: 31/07/20. 

3. INSCRIÇOES As inscrições para o Desafio TOKIO serão realizadas nos sites 

WWW.TICKETEAGORA.COM.BR  As inscrições terão os valores de R$ 39,90 kit básico Kit básico 

contém número de peito + medalha 

4. A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de necessidades 

/disponibilidades técnicas, sem prévio aviso. 

5. Ao participar do Desafio MARATONAS PELO MUNDO edição TOKIO o atleta assume a 

responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, 

participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde. 

              5.1 Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 

para realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. 

             6. Não haverá reembolso em caso de desistência do participante, por parte da 

organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente à 

inscrição.  

             7.  Todos inscritos serão adicionados ao grupo de whatsapp oficial do evento. 

             7. 1Comprovação do Desafio: O desafio se inicia no dia 01/07/20 e todos os seus 

treinos deverão ser registrados por relógio ou app de corrida. No final do Desafio será 

solicitado o print de conclusão, onde o Participante deverá enviar via whatsapp para o 

organizador. 

O Participantes só conquista a medalha se conseguir comprovar os 140 km percorridos no 

período estipulado. 

8. Frete O frete da medalha não está incluso no valor de Inscrição. O Participante deverá 

passar o seu CEP para o organizador calcular seu valor de frete, e o mesmo deverá ser 

depositado, onde a será feita a liberação do envio da sua medalha. 


