
 

 

REGULAMENTO 

 

Fazer inscrição Prata ou Ouro exclusivamente no site ticketagora.com.br  

A inscrição pode ser parcelada em 2x (inscrições liberadas a partir do dia: 20/07/2021. 

Inscrição Prata - composta por: medalha, avatar, número de peito, certificado digital e fita 

personalizada com os km escolhido. 

Inscrição Ouro - composta por: medalha, avatar, número de peito, certificado digital, fita 

personalizada com kms escolhido + Camisa Ciclismo BeFast (green ou pink) 

Confirmando sua inscrição, será adicionado ao clube do Strava (obrigatório) e Grupo de 

whatsapp (opcional) 

Tempo para conclusão do km escolhido serão de 45 dias. 

Para a conclusão do desafio vale um único pedal ou a soma dos Km pedalados entre 

01/08/2021 e 15/09/2021 

Modalidades:  

- 111km 

- 333km 

- 666km  

- 999km no mínimo!  

Objetivo do desafio: 

O vem para nos incentivar a superar os limites e tomar ainda mais gosto pelo esporte! Que os 

seus kms se torne em um dia de muita saúde e distração para todos. 

 

Datas: 

Inscrições de: 20/07/2021 a 20/08/2021  

Data Início e fim do desafio: 01/08/2021 a 15/09/2021 

Dia 12/10 - Grande passeio pela cidade com todos que participaram do desafio e convidados. 

Aniversário da Cidade (evento a confirmar pois depende da entrega das camisas e covid) 

https://www.ticketagora.com.br/


Valores das Inscrições: 

Promoção de Abertura - Primeiras 20 Inscrições a R$ 35,00 na categoria ouro.  

Sistema abrirá pontualmente as 00:01h do dia 20/08. 

   1º Lote (20 unidades) - Até 05/08 - Prata R$ 15,00 e Ouro R$ 49,90 

   2º Lote (30 unidades) - Até 15/08 - Prata R$ 20,00 e Ouro R$ 59,90 

   3º Lote - Até 20/08 - Prata R$ 25,00 e Ouro R$ 69,90 

Finalizando cada lote o preço muda. Tudo é automatizado no sistema! Nós da organização não 

temos mais influência. 

- Será ressarcido a título de premiação, a primeira inscrição e a cada 20 inscrições sendo elas: 

21,41,61,81,101. 

- Grupo exclusivo no Strava para participantes. 

- Enviar no site seu kms rodados. 

- Sorteios diversos entre os participantes inscritos. 

 

Boa prova! 

 


