
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

3º DESAFIO CICLÍSTICO VIRTUAL ASSOCIAÇÃO  

GRUPO BOTICÁRIO: 

 

- O Desafio Ciclístico Virtual Associação Grupo Boticário foi criado para motivar a 

prática de 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 dividida no período entre 18/06/2022 a 26/06/2022. 

 

DATA DE INSCRIÇÃO: de 25/04/2022 a 20/05/2022 

PERÍODO DO DESAFIO: de 18/06/2022 a 26/06/2022 

LOCAL: qualquer lugar do Brasil 

HORA: o horário de sua escolha 

 

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

www.ticketagora.com.br/desafiociclisticoassociacaogrupoboticario a partir do 

dia 25/04/2022 e de acordo com a disponibilidade de vagas.  

- O valor da inscrição será no valor de R$ 70,00 por inscrito (caso conclua a sua 

participação no evento, o valor cobrado por participante será de R$ 45,00), cobrança 

será efetuada através do débito em conta corrente do associado. 

- Para convidados o valor da inscrição será de R$ 70,00 por inscrito + taxa de envio. 

Opções disponíveis para pagamento: cartão de crédito ou PIX. 

 

 

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


 

 

 

- 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, dependentes e convidados de associados. 

- 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 18/06/2022 e 

26/06/2022. 

 

 

 



 

 

 

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 

- 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, CAMISETA E BRINDE 

EXTRA) 

- Os envios e a disponibilização dos kits nos locais escolhidos, serão realizados de 13 

a 17 de junho de 2022*, fique atento ao seu e-mail cadastrado na inscrição sobre as 

informações dos envios e os dias para retirada no local escolhido. 

* Podendo ocorrer atrasos e alterações nessa data.  

- O inscrito é o responsável por fornecer as informações corretas sobre os dados de 

envio (rua, número, complemento etc.). 

- Caso seja necessário realizar o reenvio do kit, o inscrito terá que pagar o valor de 

custo do envio do material. 

 

 

 



 

 

 

A ORGANIZAÇÃO RECOMENDA QUE SEJA LIDO ESTE REGULAMENTO POR 

COMPLETO. 

a. O número de peito estará disponível no site 

www.ticketagora.com.br/desafiociclisticoassociacaogrupoboticario, no dia 

16/06/2022, porém não é obrigatória sua utilização no dia do evento.  

b. Distância*: Light 25km, Sport 50km e Pró 90km. A distância é acumulativa, e você 

poderá enviar sempre que terminar sua quilometragem diária até finalizar a distância 

escolhida. 

c. A categoria é geral: feminino e masculino. 

d. Será permitido pedalar em bicicleta ergométrica e na rua ou parques. 

e. Todos os atletas deverão concluir durante o período de 18/06 a 26/06/2022 e 

entregar o comprovante de participação até as 23h59 do dia 29/06/2022, no site da 

Ticket Agora. 

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. Encaminhar a foto do relógio ou print do aplicativo de celular, contendo o 

tempo e a distância para quem se inscreveu. 

g. A idade MÍNIMA para atletas participarem do 3° Desafio Ciclístico Virtual 

Associação Grupo Boticário é de 13 (treze) anos. 

h. Para divisão das categorias, será considerado o ano de nascimento do atleta, 

conforme normas da CBAT. 

 

 

 



 

 

CLASSIFICAÇÃO: 

- A classificação da prova será realizada após às 08h00 do dia 01/07/2022 e ficará 

disponível no site: https://www.ticketsports.com.br/e/3-desafio-ciclstico-virtual-

associao-grupo-boticrio-33477 para verificação do ranking e emissão do certificado 

no dia 01/07/2022 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, camiseta e brinde extra para todos os atletas que 

realizarem a inscrição no evento. 

- O associado que concluir a sua participação no evento (enviar resultados e for 

aprovado pela organização do evento), concorrerá a um sorteio de voucher com 

empresas conveniadas com a Associação.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

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

www.ticketagora.com.br/desafiociclisticoassociacaogrupoboticario a partir do dia 

25/04/2022 e de acordo com a disponibilidade de vagas. 

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 (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.ticketsports.com.br/e/3-

desafio-ciclstico-virtual-associao-grupo-boticrio-33477 até o dia 01/07/2022. 

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 será no valor de R$ 70,00 

(com desconto caso comprove a participação no evento). Convidados de associados 

pagarão o valor de R$ 70,00 + taxa de envio. 

i. Associados precisam solicitar o cupom para inscrição do seu convidado, por e-mail 

ao G_AssociacaoEsportes@grupoboticario.com.br. 

j. 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 

mailto:G_AssociacaoEsportes@grupoboticario.com.br


 

 

Celular apenas WhatsApp: 41 98880-5489 (horário de retorno: das 09h30 às 17h00, 

de segunda a sexta-feira). 


