
 

DESAFIO DAS RÁDIOS VIRTUAL – POP / ROCK / SERTANEJO 

Corra ouvindo a sua rádio e ritmo preferido!! 

Conquiste sua medalha correndo onde e quando quiser!  

DESAFIO DAS RÁDIOS VIRTUAL  

O DESAFIO DAS RÁDIOS será realizada no formato "Corrida, caminhada e Bike Virtual" nas distâncias de 3K, 

5K, 10K, 15K, 21K e 42K sendo que o “atleta” pode correr,caminhar ou pedalar onde e quando quiser a partir 

da data da inscrição, porém os kits somente serão enviados após a comprovação do desafio realizado. 

 

PASSO 1  

Inscreva-se no site Ticket Agora  

 

PASSO 2  

Corra, caminhe ou pedale onde e quando quiser, registre o KM escolhido e o tempo utilizando relógio GPS, 

App de corrida ou esteira;  

 

PASSO 3  

Para validar seu desafio é bem fácil.  

Acesse seu cadastro no Ticket Agora, clique em “Envie aqui seu comprovante” e anexe o print com o registro 

do desafio concluído.  

 

PASSO 4  

Após validação e comprovação do desafio, enviaremos o código de rastreio para consultar a situação do seu 

pedido no site dos Correios.  

Aguarde ansiosamente a chegada de seu kit. Lembre-se de celebrar sua conquista! Você merece!  

OPÇÕES DE KITS: 

KIT BÁSICO: Composto de 1 medalha de participação. 

KIT STUDIO: Composto de 1 camiseta e 1 medalha de participação. 

KIT PALCO: Composto de 1 camiseta, 1 caneca e 1 medalha de participação. 

COMPROVAÇÃO DA CORRIDA E ENTREGA DE KITS  

Comprovação 

- Complete a quilometragem escolhida e comprove por meio de aplicativo de corrida, relógio GPS, ou foto de 

painel de esteira contendo tempo e distância da prova.  

- Acesse o seu cadastro no Ticket Agora após completar o desafio.  

- Busque o desafio em que se inscreveu para validar que completou.  

- Para validar, clique na descrição “Envie aqui seu comprovante”, anexe a imagem do seu tempo e distância 

registrados.  

Todo comprovante passará por análise. Os comprovantes que tiverem uma ou mais características abaixo 

serão reprovados. Caso o comprovante seja reprovado, você poderá reenviá-lo para nova análise.  



1. Imagem ilegível;  

2. Distância diferente da escolhida na inscrição;  

3. Não ter o tempo de duração;  

4. Ter data anterior a data da inscrição; 

Após validação e comprovação de sua corrida, enviaremos o código de rastreio para consultar a situação do 

seu pedido no site dos Correios. Aguarde ansiosamente a chegada de seu kit. Lembre-se de celebrar sua 

conquista! Você merece!  

ENTREGA DE KIT (a partir do dia 15/03) 

PELO CORREIO: O Kit somente será enviado a partir do dia 15/03 mediante a comprovação de pagamento da 

inscrição e após 7 dias do envio da aprovação do seu comprovante de realização da corrida no site Ticket 

Agora.  

EM PONTO FÍSICO EM SANTOS: O Kit somente poderá ser retirado a partir do dia 15/03 na loja A ESPORTIVA 

do Shopping Praiamar em Santos mediante a comprovação de pagamento da inscrição e após 7 dias do envio 

da aprovação do seu comprovante de realização da corrida no site Ticket Agora. 

O realizador da corrida se reserva no direito de disponibilizar no kit tamanhos variados de camisetas enquanto 

houver disponibilidades no estoque. 

PERGUNTAS FREQUENTES: 

Posso receber a medalha sem correr?  

❌ Não! Você precisa conquistá-la! Tem que correr para ganhar a sua!  

 

Posso correr na esteira?  

✅ Sim, pode! Só não esquece de tirar uma foto do painel mostrando a distância e o tempo!  

 

Quais APP’s de corrida são aceitos?  

✅ Use o seu preferido, porque aqui nós permitidos todos os apps, desde que ele mostre a distância 

percorrida e o tempo, caso não conheça nenhum, indicamos esses apps RunKeeper, Nike Run Club, Strave, 

Runtastic... Você também pode enviar foto do seu relógio GPS. Por exemplo: Garmin, Tom Tom, Polar...  

 

Tem ranking?  

✅ Sim!  

RANKING  

Os atletas serão classificados de acordo com o print ou foto do tempo registrado pelo GPS, painel da esteira 

ou APP do celular.  

Os atletas entrarão em um ranking com corredores de todo o Brasil.  

O ranking além de classificação geral será dividido por Estado, Idade e Sexo. 

PREMIAÇÃO  

Após validação e comprovação de sua corrida, você receberá pelo correio a medalha de participação. 

Não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer outros tipos. 

REGRAS ESPECÍFICAS 

• O Atleta declara que as informações prestadas no ato da inscrição são verdadeiras e assume total 

responsabilidade sobre elas. 



• A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o 

número de inscrições do evento em função de necessidade, disponibilidades técnicas e estruturais, sem 

prévio aviso. 

• A organização do evento, bem como seus PATROCINADORES, CO-PATROCINADORES E APOIADORES, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, a terceiros ou outros 

participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do atleta. 

• O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, que consultou um médico e é 

conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética e treinou adequadamente para a prova, isentando 

de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, PATROCINADORES e REALIZADORES, em seu nome e de 

seus sucessores. 

• Os organizadores recomendam rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a todos 

os participantes. NÃO CORRA RISCOS DESNECESSÁRIOS, SUA VIDA É O QUE VOCÊ TEM DE MAIS 

IMPORTANTE. 

• Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do atleta após 7 dias 

da inscrição.  

• Casos omissos neste regulamento, serão resolvidos exclusivamente pela equipe organizacional da corrida. 

• As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo possível revender para terceiros. 

• 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 na corrida, 

independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por ventura o 

atleta venha sofrer durante a participação da corrida; 

• Ao participar desta corrida, o atleta 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;  

IMPORTANTE: 

Ao me inscrever, eu declaro que disputo este evento por livre e espontânea vontade, que consultei um 

médico e que sou conhecedor de meu estado de saúde e capacidade atlética e treinei adequadamente para 

o evento, isentando de qualquer responsabilidade os REALIZADORES, ORGANIZADORES, PATROCINADORES 

E APOIADORES em meu nome e de meus sucessores. Autorizo por meio desta, o uso de minha imagem para 

finalidades legítimas (TV, Jornais, Revistas, Internet, Redes sociais, Vídeos, etc.) por tempo indeterminado. 

AO ME INSCREVER EU DECLARO QUE ESTOU DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO EVENTO. 

TAMANHOS DE CAMISETAS DISPONÍVEIS: (MEDIDAS NO SITE)  

Baby look = Tamanho único M 

Tradicional = P, M, G, GG e EXG 

A ESCOLHA DO TAMANHO DA CAMISETA DO KIT É DE RESPONSABILIDADE DO INSCRITO E ESTARÁ 

DISPONÍVEL NO SITE DE INSCRIÇÃO. 


