Conexão Explorer
Produção de Eventos
conexaoexplorer@gmail.com

Desafio Virtual da Virada
Regulamento
1.

O Desafio
Chegar até aqui depois de um ano duríssimo para todos nós, significa que somos mais
que vencedores com a missão de continuar essa jornada. Choramos, sorrimos, ficamos
confusos e prosseguimos. Amadurecemos, nos adaptamos, aprendemos a lidar com o
desconhecido e passamos a entender na prática que o melhor da vida é estar
totalmente conectado com o agora, aproveitando ao máximo cada fôlego de vida para
amarmos a nós mesmos e o próximo. Exploramos cada cômodo de nosso interior e
descobrimos que podemos ser ainda melhores. Mais um ano que se passa com a
entrada de outro com novas metas e objetivos com total foco em conectar desafios a
realizações, sonhos a realidade. Seu pedal de fim de ano será mais que um pedal.
Desafio Virtual da Virada Conexão Explorer - mais que um desafio, um brado de vitória!
Estamos vivos aqui e vamos continuar conectados pela paixão em comum, a bike.
Período de inscrição: 20/11/2020 a 20/12/2020
Período do Desafio: 20/11/2020 a 10/01/2021
Período de entrega dos kits: 25/01/2021 a 25/02/2021

2

2.

Participação
2.1.

Poderão participar do Desafio pessoas regularmente inscritas de acordo com o
item 3 e seus subitens.

2.2.

Para participar do desafio, além de estar inscrito, é necessário ter uma forma de
marcar a data e a quilometragem da atividade.

2.3.

Ao participar deste desafio virtual o atleta assume total responsabilidade pelos
dados fornecidos e aceita os termos do regulamento.

2.4.

A organização não se responsabiliza por prejuízos ou danos materiais durante a
realização do desafio virtual causados pelo atleta inscrito a terceiros ou outros
participantes.

2.5.

A organização não se responsabiliza pela condição física do atleta e não
disponibilizará serviço médico de nenhuma ordem, seja atendimento ou resgate.

2.6.

O desafio é individual.

2.7.

O inscrito terá que cumprir a meta da categoria escolhida.

2.8.

A partir da confirmação do pagamento da inscrição você já poderá iniciar o
Desafio, sendo a data limite de realização, 10/01/2021.

2.9.

Autorizo o uso de minha imagem, assim como de familiares e amigos, para fins
de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de
comunicação, sem geração de ônus para a Organização do Desafio, Mídia,
Patrocinadores e Apoiadores.

3.

Inscrição
3.1.

As inscrições serão realizadas através do Ticket Agora (aqui) de acordo com o
presente regulamento.

3.2.

A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou
ainda adicionar ou limitar o número de inscritos no Desafio em função de
necessidades/ disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.

3.3.

Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por
nenhum motivo.
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3.4.

Para grupos de 10 participantes ou mais que optarem por retirar os kits
presencialmente, entrar em contato com a organização via e-mail
[conexaoexplorer@gmail.com].

4.

Kits
4.1.

KIT BÁSICO
Medalha

4.2.

KIT SILVER
Medalha | Meia

4.3.

KIT GOLD
Medalha | Jersey ziper full

4.4.

KIT PREMIUM
Medalha | Jersey ziper full | Meia

5.

Categorias
5.1.

01 dia pra fazer 100 Km

5.2.

02 dias pra fazer 100 Km

5.3.

03 dias pra fazer 100 Km

5.4.

01 dia pra fazer 150 Km

5.5.

02 dias pra fazer 150 Km

5.6.

03 dias pra fazer 150 Km

5.7.

01 dia pra fazer 200 Km

5.8.

02 dias pra fazer 200 Km

5.9.

03 dias pra fazer 200 Km

5.10.

01 dia pra fazer 250 Km

5.11.

02 dias pra fazer 250 Km
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6.

5.12.

03 dias pra fazer 250 Km

5.13.

01 dia pra fazer 300 Km

5.14.

02 dias pra fazer 300 Km

5.15.

03 dias pra fazer 300 Km

5.16.

02 dias pra fazer 600 Km

5.17.

03 dias pra fazer 600 Km

Validação dos dados
6.1.

A comprovação da atividade poderá ser por qualquer forma em imagem que
registre o dia e a quilometragem percorrida.

6.2.

Após a confirmação do pagamento o participante já poderá iniciar o desafio com
prazo de realização até 10/01/2021.

6.3.

Acesse novamente a página do evento no Ticket Agora (aqui) após completar o
Desafio e clique na descrição “Registrar Atividade”, registre a(s) data(s), a(s)
quilometragem(ns) e anexe a(s) imagem(ns) de comprovação da(s) atividade(s).

7.

Da entrega do Kit
7.1.

Os kits começarão a ser enviados pelos correios a partir do dia 25/01/2021. O
prazo de entrega dependerá dos correios, podendo, eventualmente, sofrer
alguma alteração. Os custos de envio será por conta do inscrito. Para solicitação
do código de rastreio, fazer solicitação via [conexaoexplorer@gmail.com].

7.2.

A retirada no local será opcional a partir da mesma data do item 7.1, no local Conexão Explorer - endereço: Travessa Nicanor Pinto, 3 (casa). Ganguri de Baixo.
Cachoeiras de Macacu - RJ. (geoloc clique a
 qui) mediante apresentação de
documento com foto.
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