
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 
 

 

  



 

 

 

2° DESAFIO CICLÍSTICO VIRTUAL ASSOCIAÇÃO 

GRUPO BOTICÁRIO: 

- O Desafio Ciclístico Virtual 2021 Associação Grupo Boticário foi criado para te motivar a praticar exercício físico. 

Ele consiste em fazer um pedal com a categoria da sua escolha: Light 25km, Sport 50km e Pró 90km, que poderá 

ser realizada em apenas um dia ou acumulada no período entre 11/09/2021 a 19/09/2021. 

 

DATA DE INSCRIÇÃO: 17/08/2021 a 09/09/2021 

PERÍODO DO DESAFIO: 11/09/2021 a 19/09/2021 

LOCAL: qualquer lugar do Brasil  

HORA: o horário de sua escolha 

 

- As inscrições somente serão realizadas pela internet, por meio do site 

https://www.ticketagora.com.br/desafiociclisticoassociacaogrupoboticario a partir do dia 17/08/2021 e de acordo 

com a disponibilidade de vagas. 

- O valor da inscrição será de R$ 30,00 por atleta e só será cobrado após a confirmação da participação do 

associado e/ou dependente. A cobrança será efetuada através do débito em conta corrente do associado. 

- A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos, ou ainda, adicionar ou limitar o número 

de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso. 

- As vagas são exclusivas para associados e dependentes. A organização da prova tem autonomia e é soberana 

para decisões sobre alterações nas categorias de inscrição e abertura de vagas extras. 

- A inscrição do atleta na prova implica na sua aceitação a este regulamento e no seu total entendimento, devendo 

qualquer dúvida ser esclarecida junto à organização. 

 

Participação 

- Para participar do desafio recomendamos que todos os atletas utilizem todos os equipamentos de segurança. 

- Ao participar deste desafio virtual o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita os 

termos do regulamento. 

- A organização não se responsabiliza por prejuízos ou danos materiais ocorridos durante a realização do desafio 

virtual 

- A organização não se responsabiliza pela condição física do atleta e não disponibilizará serviço médico de 

nenhuma ordem, seja atendimento ou resgate. 

- O desafio é individual. 

- O atleta terá que atingir a KM da categoria escolhida entre os dias 11/09/2021 e 19/09/2021. 

 

Modalidades e Categorias 

Pró 90 Km 

- Percurso com nível de dificuldade alto, ideal para ciclistas que treinam 4 ou mais dias por semana e gostam de 

fortes desafios. 

 

Sport 50 km 

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


 

 

 

- Percurso com nível de dificuldade médio, ideal para ciclistas que treinam de 2 a 4 dias por semana e estão 

começando a gostar de grandes desafios. 

 

Light 25 Km 

- Percurso com nível de dificuldade baixo, ideal para ciclistas que treinam de 1 a 2 dias por semana e estão 

começando a pedalar e entrando no mundo das competições. 

 

Para retirar o kit (medalha de participação e camiseta) 

- Associados e dependentes: após a realização do desafio, os kits serão enviados a sua residência ou, se preferir, 

poderá retirar na Loja Associação localizada na sua cidade. A entrega será após 60 dias da comprovação da 

participação, podendo eventualmente sofrer alguma alteração neste prazo.  

 

A organização recomenda que seja lido este regulamento por completo. 

a. O número de peito será enviado no e-mail cadastrado na inscrição  

b. Distâncias: Light 25km, Sport 50km e Pró 90km. 

c. Apenas categoria geral feminino e masculino. 

d. Será permitido pedalar em bikes ergométrica, na rua e parques. 

e. Todos os atletas deverão concluir o desafio ciclístico e entregar o comprovante de participação até as 23h59 

do dia 22/09/2021. 

f. No site https://ticketagora.ladesk.com/459751-Desafios-virtuais-como-participar-utilizando-a-ferramenta-do-

Ticket-Agora está o passo a passo para envio do resultado. É necessário encaminhar a foto do relógio ou print do 

aplicativo de celular, contendo o tempo e a distância para que se inscreveu. No acumulativo poderá enviar 

sempre que terminar sua quilometragem diária até finalizar a distância escolhida. 

g. A idade MÍNIMA para atletas participarem da 2° Desafio Ciclístico Virtual Associação Grupo Boticário é de 13 

(treze) anos. 

 

Classificação 

- A classificação da prova será realizada após às 08h00 do dia 24/09/2021 e ficará disponível no site: 

https://www.ticketagora.com.br/desafiociclisticoassociacaogrupoboticario para verificação do ranking e emissão 

do certificado (dia 24/09/2021 após às 14h00). 

- É responsabilidade de cada atleta enviar o comprovante de participação até o horário pré-estabelecido pela 

organização. 

 

Premiação 

- Medalha de participação especial e camiseta para todos os atletas que realizarem a prova e encaminharem o 

comprovante de participação contendo o tempo e a distância.  

 

Informações gerais 

a. As inscrições somente serão realizadas pela internet por meio do site 

https://www.ticketagora.com.br/desafiociclisticoassociacaogrupoboticario a partir do dia 16/08/2021 e de acordo 

com a disponibilidade de vagas. 
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b. Todos os atletas deverão seguir as normas e horários impostos pela organização. 

c. A classificação do atleta será definida conforme sua colocação de tempo bruto na categoria geral no feminino 

e masculino e será publicada no site da organização do evento. 

d. A participação nas provas está aberta a atletas de ambos os sexos. 

e. Não havendo uma categoria específica, infantil ou júnior, a idade mínima para participação será de 13 anos. 

f. O resultado oficial será divulgado no site https://www.ticketagora.com.br/corridaassociacaogrupoboticario em 

até 72 horas do término do desafio. 

g. A organização é soberana e decidirá sobre os casos omissos deste regulamento e recursos que advirem, os 

quais deverão ser apresentados formalmente por escrito, até 20 minutos após a divulgação do resultado. 

h. As inscrições na modalidade associado e/ou dependente, terá o custo de R$ 30,00 por inscrição. 

i. Associados com pendências financeiras com a Associação Grupo Boticário deverão entrar em contato com a 

Associação Grupo Boticário (41) 3375-7700 (opção 3) para regularizar sua situação antes de efetuar sua inscrição. 

Caso permaneça inadimplente e não efetue a regularização a inscrição não será validada. 

 

REALIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO 

 

Dúvidas ou informações poderão ser esclarecidas com a organização técnica através dos contatos abaixo: 

E-mail: G_AssociacaoEsportes@grupoboticario.com.br 

Telefone: (41) 99107-4851 
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