Regulamento Desafio Brou Virtual 500k

Estamos com tantas saudades dos nossos eventos que decidimos lançar um Desafio
Virtual para que todos possam se motivar a pedalar o máximo que puderem e ganhar
um super kit e medalha Brou Aventuras.

PROMOÇÃO ASSINATURA VITALÍCIA BROU.COM.VC
O 1º homem e a 1ª mulher que enviarem os prints com os 500km, de treinos a partir
de 05 de março, 6ª feira, ao meio dia, horário de abertura global das inscrições, vai ser
contemplado com uma assinatura vitalícia e não transferível do programa de treinos e
motivação da Plataforma Brou.Com.Vc (www.brou.com.vc).

1-Data
Mês inteiro de Março ou Mês inteiro de abril de 2021
O envio dos Kits será feito a partir de 10 de maio de 2021.
2- Local
Qualquer lugar do planeta terra
3-Validação dos resultados
Envio para o email desafiobrouvirtual@gmail.com contendo o resumo do Strava das
suas pedaladas do mês de março ou do mês de abril de 2021, comprovando pelo
menos 500 (quinhentos) quilômetros.
Para este desafio não exigiremos nenhuma altimetria.
A distância poderá ser percorrida em asfalto, terra ou mesmo indoor.

4- Quem pode participar
Todos os atletas que têm uma vontade indomável de se superar e esteja disposto a
receber um super kit e medalha do Desafio Brou Virtual
5- Inscrições

Serão abertas a partir do dia 05 de março de 2021 ao meio dia até o dia 04 de abril ao
meio dia (ou acabar a disponibilidade).
As inscrições serão feitas no link abaixo:
www.sympla.com.br/desafiobrouvirtual
6- Tipos de Kits - O envio dos Kits será feito a partir de 10 de maio de 2021.
Básico: Uma meia e uma medalha
Premium: Uma camisa de ciclismo ERT (modelo Classic), uma bandana, um squeeze,
uma meia, uma sacochila e uma medalha.
7- Valores
- Básico para retirada em BH (na Loja da Brutalidade): 99 reais + taxa
- Básico para enviar para qualquer lugar do Brasil: 114 reais + taxa
- Premium para retirada em BH (na Loja da Brutalidade): 199 reais+ taxa
- Premium para enviar para qualquer lugar do Brasil: 224 reais + taxa
Envios para fora do Brasil: Frete sob consulta
O envio dos Kits será feito a partir de 10 de maio de 2021.
8- Isenção de responsabilidade da organização
Ao participar desta corrida 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 durante a realização da
corrida virtual causados pelo atleta inscrito a terceiros ou outros participantes.
A organização não se responsabiliza pela condição física do atleta e não disponibilizará serviço
médico de nenhuma ordem, seja atendimento ou resgate.
9 – Envio e retirada dos Kits

O envio dos Kits será feito a partir de 10 de maio de 2021.
Opção 1: Os kits poderão ser retirados na Loja da Brutalidade em Belo Horizonte (Rua Afonso
de Abreu e Silva, 169 – Bairro Frei Eustáquio – Belo Horizonte-MG) 1
Opção 2: Os kits serão enviados pelos Correios para o endereço cadastrado na hora da
compra. (Ingressos em que o envio está incluído).
Belo Horizonte, 02 de março de 2021

Equipe Brou Aventuras

