
DESAFIO DA ARTE REAL 
REGULAMENTO 

 
Dados do organizador 
O presente evento é organizado pela Loja Maçônica Cavaleiros da Arte Real, 326, 
situada na cidade de São Francisco de Sales – MG. 
 

Formato do desafio 
1 - Compre a inscrição pelo site Ticket Agora (https://www.ticketagora.com.br/), escolha 

a distância que desejar: 30km, 50km, 100km, 150km ou 200km em uma única 
atividade, OU 200km, 300km, 500km, 1000km acumulados no período total do evento. 
2 – O atleta escolherá livremente o percurso e a intensidade da atividade. A fim de 
comprovar a realização da atividade, deverá enviar foto comprovando o cumprimento 
da meta escolhida na plataforma do TicketAgora. 
3 – Ao completar a atividade, o atleta deverá enviar comprovante mediante acesso ao 
seu cadastro no TicketAgora, conforme vídeo explicativo no link a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=i1i_pZeTXQw 

4 – O atleta terá o prazo de 01/11/2020 até 10/12/2020 para cumprir com o desafio 
escolhido. 
5 – O desafio conta com um ranking atualizado diariamente, que estará disponível no 
instagram do evento @desafioartereal 
Em caso de dúvidas entre em contato com pelo DIRECT da nossa página do 
instagram, ou pelo email artereal326@gmail.com 
 

O que contempla cada kit do desafio 
Cada KIT conterá: 
- 01 camisa do evento modelo protour 
- 01 medalha 
- Adesivos 
 

Envio dos KITS 
Os kits serão enviados por correios, ou poderão ser retirados em mãos na hipótese de 
participantes que assim optem. O prazo de entrega é de até 15 (quinze) dias úteis 
contados a partir do último dia para o cumprimento das atividades, sujeitos a alteração 
na hipótese de algum fornecedor não conseguir cumprir os prazos, dada a escassez 
de matéria prima sofrida como impacto da pandemia de covid19. Nessa hipótese de 
atraso, será emitido comunicado aos atletas através do canal oficial do evento no 
instagram @desafioartereal. 
O valor do frete será calculado no ato da compra pela plataforma do TicketAgora, não 
estando contemplado no valor do kit. 
 

Prazo do desafio 
Para cumprir o desafio escolhido, o participante deverá realiza-lo no período entre 
01/11/2020 até 10/12/2020, enviando comprovante na plataforma do TicketAgora. 
 

Alertas aos participantes 
Enfatizamos a importância dos cuidados que o participante deve seguir para concluir o 
desafio, como: 
- O atleta é o responsável pela sua saúde. 
- Atenção aos locais onde vai fazer sua atividade.  
- Ficar atento às leis de trânsito, caso prefira pedalar na rua. 

https://www.ticketagora.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=i1i_pZeTXQw


- A responsabilidade pela atividade, local e qualquer coisa que aconteça é do atleta. 
- Que sua pedalada seja uma experiência agradável! 

 
SORTEIOS 
Findo o prazo do desafio, serão realizados sorteios da seguinte forma: sorteio de 01 

brinde para participante que tenha concluído a categoria distância acumulada no 

período do evento, sorteio de 0 brinde para participante que tenha concluído a 

categoria distância em uma única atividade. 

O brindes serão de livre escolha da organização do evento e serão sorteados até 05 

(cinco) dias úteis após o último dia do desafio (10/12/2020). Serão sorteados ao vivo 

no canal oficial do evento no instagram @desafioartereal, e posteriormente enviados 

juntamente com o kit do ganhador. 

 

REGRAS GERAIS DO EVENTO 

A)  Ao participar deste evento, o atleta participante assume total responsabilidade 
pelas informações fornecidas no ato da inscrição. O atleta participante declara gozar 
de boa saúde e estar apto para praticar atividade física, bem como declara aceitar e 
acatar totalmente o regulamento e regras da prova. Assume quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da sua participação; 

B) Ao participar deste evento, o atleta participante convidado cede gratuitamente os 
direitos de utilização de sua imagem, renunciando o recebimento de qualquer renda 
que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão 
e/ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia, em qualquer tempo; 

C) Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus patrocinadores, 
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou 
acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem 
por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por ventura o  atleta participante 
convidado venha sofrer durante a participação no evento; 

D) A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e 
realizadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta 
inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, 
sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor; 

E) A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica do atleta antes de 
iniciar as atividades; 

F) Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de 
segurança pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem 
necessidade de qualquer comunicado prévio aos participantes. 

  


