
REGULAMENTO STORM DO BEM 

 

O “Storm do Bem” é uma ação online que tem como objetivo ajudar uma instituição 

sem fins lucrativos. Além de motivar os participantes a praticarem atividade física.  

 

1. STORM DO BEM 

1.1 O Storm do Bem será realizado no formato online, o participante pode fazer um 

dos Benchmarks: Annie, Isabel, Bárbara ou Cindy, onde quiser e quando quiser. Após 

realizado basta postar nas redes sociais seu resultado, vídeo e marcar a página do 

storm_challenge.  

1.2 A ação não tem caráter competitivo, vídeos e resultados não serão avaliados. A 

ideia é incentivar a atividade física e o principal ajudar o Projeto Arrastão.  

1.3 A inscrição tem o valor de R$ 59,90, o participante pode escolher entre 4 modelos 

de camiseta,  participará automaticamente de um sorteio de 1 KIT ANNIE FORTIFY, 

composto por corda e abmat. Além de colaborar com parte do valor da inscrição para 

o Projeto Arrastão. 

 

       2. INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições para o Storm do Bem e serão realizadas pelo site da Ticket Agora. 

2.2 As inscrições terão o valor de R$ 59,90, mais taxas de operação de cartão e 

emissão de boleto. 

2.3 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por 

nenhum motivo. 

2.4 As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo possível de revender para 

terceiros. 

2.5 As inscrições se iniciarão no dia 01.06.2020 e finalizam no dia 01.09.2020. 

 

        3. KIT 

3.1 O kit será composto por uma camiseta da marca Nórdico e uma máscara de 

proteção de pano. 

3.2  A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de inscrição. 

3.3 O kit será enviado em um prazo de 12 dias úteis após conclusão do pagamento.  

https://www.ticketagora.com.br/e/storm-do-bem-30606


3.4 O valor do frete será calculado após inclusão do CEP.  

 

       4. SORTEIO  

4.1 Serão realizados 3 sorteios de 1 Kit Annie Fortify, composto de 1 corda e 1 abmat.  

4.2 Os kits serão sorteados no decorrer do período das inscrições que são até dia 

01.09.2020. A cada mês, será sorteado 1 kit, considerando que as inscrições abrem no 

dia 01.06.2020. 

 

        5. O INSTITUTO  

2. 1 Fundado em 1968, o Projeto Arrastão é uma organização sem fins lucrativos que 

faz o acolhimento e dá suporte às famílias da região do bairro de Campo Limpo em São 

Paulo, que vivem em condição de pobreza. Esse trabalho de promoção humana e de 

desenvolvimento das comunidades é feito junto com estas famílias e dão origem aos 

programas que oferecemos nas áreas de educação, cultura, geração de renda, 

habitação e qualidade de vida.  

Para mais informações sobre o projeto acesse http://arrastao.org.br/ 

2.2 50% do lucro das inscrições serão doados para o Instituto.  

 

http://arrastao.org.br/

