
27 e 28 de Junho de 2020

1º DESAFIO WTF DE BIKE

Em qualquer lugar
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Unica de 40km (Sem premiação, somente ranking)

Informações para cadastro de inscrições

Arte do Evento
Enviar a arte do evento que servirá de capa para a inscrição. Tamanho da arte deve ser de 1000x750px. Enviar para o e-mail comercial@desafioagora.com.br com cópia para
suporte@desafioagora.com.br

Regulamento da prova
Enviar o regulamento da prova. Enviar para o e-mail comercial@desafioagora.com.br com cópia para suporte@desafioagora.com.br

Data do Evento *

Nome do Evento *

Local de realização da prova *
Informar endereço completo. Exemplo: Parque Henry Paul, Centro, Timbó - SC, 89120-000

Hora da largada *
Informar o horário da primeira largada

00 00

Contato da organização *
Informar Telefone, Whatsapp ou e-mail da organização, este será repassado aos atletas.

Data de encerramento das inscrições *
Interessante sempre fechar as inscrições pelo menos 4 dias antes do evento, por questão do tempo de processamento dos boletos.

24 06 2020

Categorias da prova *
Informar as categorias de disputa. Exempo: 5km masculino e feminino, 16 até 20 anos, 21 até 24 anos, etc. 10km masculino e feminino, 18 até 20 anos....
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Unico de R$ 48,00

Sim, tamanhos Unissex: P, M, G, GG, XGG e Baby look: P, M, G, GG

Não

O kit do ciclismo será composto por uma medalha personalizada, camisa do evento e brinde dos patrocinadores (se houverem), com retirada na loja Happy Bike 
Bicicletas em Blumenau ou por recebimento no seu endereço via Correios, somente APÓS a realização do Desafio. Para quem optar por retirar na loja, a entrega será 
realizada do dia 29 de Julho de 2020 ao dia 08 de Agosto de 2020, em horário comercial da loja. Endereço: Happy Bike Bicicletas - Av. Brasil, nº 825 - Ponta Aguda, 
Blumenau - SC, 89050-000.

 - O atleta que completar o desfio de 40km de ciclismo, na data proposta pela Organização, deverá enviar uma foto do seu resultado para o site 
https://www.desafioagora.com.br/1desafiowtf/, até as 23:59:59 do dia 29/06/2020. Os resultados serão computados pela Equipe do site Desafio Agora e será 
emitido um Certificado Digital para o atleta. 
 
 - Para registrar seu desafio, o tempo e a distância percorridos, sugerimos utilizar um velocímetro que mede distância e tempo, ou um relógio com GPS (Garmin, 
Pollar, Sunto, Tomtom, Apple Watch) ou aplicativos de celular (Strava, Sports Tracker,Bike map), ou então para quem for realizar o desafio indoor (Zwift). 
 
 - O atleta terá do dia 27 de junho de 2020 das 00:00:01 horas às 23:59:59 do dia 28/06/2020 para a realização desse desafio. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Valores e datas de cada lote de venda *
Informar por exemplo: Corrida 5km - Lote 1: R$ 50,00 do dia 08/06 até 08/07, Lote 2: R$ 60,00 do dia 09/07 até 10/07. Corrida 10km - Lote 1....

Camiseta do evento *
Atleta irá receber camiseta alusiva ao evento? Quais tamanhos disponíveis? (PP, P, M, G, GG, Baby look)

Desconto para atletas *
Algum grupo de atletas terá desconto? (Exemplo, atletas com mais de 60 anos tem 30% de desconto)

Retirada dos Kits *
Data, hora e local da retirada dos kits. Obs: Quando formos fazer cronometragem da prova e os kits precisarem ser enviados antes da prova, calcular esse tempo de produção dos kits e
envio por transportadora

Informações extras
Esta área é reservada para enviar informações extras. Exemplo: O atleta pode comprar camisetas extras, ou terá venda de almoço.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

