CORRIDA VIRTUAL – MOZIII RUN
Dados do organizador
PACE RUN SPORTS
CONTATO: 018 99745-6360
Instagram: @pacerunsports
Email: pacerun@outlook.com

Como funciona o desafio?
01 – Escolha sua prova (Modalidade e Distancia)
02 – Corra usando um Aplicativo de corrida o relógio GPS, qualquer dia, hora e lugar.
Para cronometrar o tempo e distância
03 – Valide o seu Desafio ate a data final do evento.
Enviando o comprovante para o Whatsapp : 018 99745-6360
Nota: Todas os desafios serão analisados e em caso de fraude você não recebe a medalha ate que o desafio
seja cumprido.
04 – Receba seu Kit
Durante o processo de inscrição haverá opções de algumas cidades ponto de entrega do kit, as demais, será
enviado via correios – PAC (Consulte os valores no item KIT).

Como funciona o desafio virtual MOZIII RUN?
O Casal escolhe a modalidade:
Corrida 3k 5k 10k 15k ou
Pedal 10k 20k 30k 40k
O Casal tem ate a data de 30/09/2020 para cumprir o desafio JUNTOS e enviar o resultado
Não é uma competição, por isso não haverá premiação em categorias e geral.
Nós da PACE RUN SPORTS queremos reconhecer seus treinos, através dos Desafios virtuais.
#nuncafoisocorrida #pacerunsports #juntospeloesporte #reconhecimento

Valor: R$ 35,00 + Frete PAC*
*Exceto pontos de apoio (Grátis)

KIT: Medalha com Fita Personalizada

1 Inscriçao vale as duas parte da Medalha

Como e quando será enviado o kit para o participante?
Para os locais de Ponto de Apoio, o kit devera ser retirado na data estipulada no item Prazo de Desafio.
Para envio via PAC, o envio será, a partir da data estipulada no Prazo do Desafio.

Qual o prazo deste desafio?
Período de Inscrição: até 30/09/2020
Período de envio de validação do desafio: até 30/09/2020
Período de retirado do Kit Ponto de apoio: 8, 15, 22, 29 de agosto e 5 de setembro
Período de envio do Kit PAC: Enviaremos o kit (Todas as Sextas feiras de agosto) após validação do Desafio

Ponto de Apoios:
Paraguaçu Paulista : Loja Doctor Muscle Suplementos.
Endereço: Av. Siqueira Campos, 790 – Vila Affini
Rancharia: Fabiano Menezes – Equipe Pé no Chão Running
Endereço :Rua João slobodticov, 100 Jardim América
Caso não conheça alguma das pessoas de Ponto de Apoio, iremos passar o contato no privado.

Frete PAC (Correios) :
O frete PAC deve ser selecionado no ato da inscrição, dos valores para envio do KIT.

ESTADO

VALOR

SP
DF, ES, GO, MG, MS, PR, RJ, RS, SC
BA, MT
CE, PA, PE, TO
AL, AM, AP, MA, PB,PI,RN,RO,SE
AC, RR
+ de um KIT/Grupo

R$ 26,00
R$ 30,00
•

R$ 36,00
R$ 58,00
R$ 80,00
R$ 94,00
R$ a consultar

Alertas aos participantes
- Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do atleta.
- O atleta é o responsável pela sua saúde. Isentando a organização de qualquer problema que possa ocorrer
durante o cumprimento do desafio.
- Atenção aos locais onde vai fazer sua corrida, fique atento às leis de trânsito, caso prefira correr na rua. Em
casa tenha cuidado com itens no chão, para evitar quedas e lesões. Hidrate-se
- Caso omisso neste regulamento será resolvido exclusivamente pela equipe organizacional do evento.

Perguntas/ Duvidas
Posso pegar medalha sem correr?
NÃO! Se você não correr, não vai receber a medalha! O que queremos é reconhecer seus treinos.

Posso correr na esteira?
SIM! Depois de correr tire uma foto do painel da esteira, mostrando a distância e tempo!
Quais APP's de corrida são aceitos?
TODOS OS aplicativos!! Strava, Nike+, Runkepper…
Também aceitamos corridas feitas com TODOS OS relógios GPS!! (Garmin, TOM TOM, POLAR...)
Sou de uma cidade vizinha onde tem ponto de apoio, posso retirar meu kit na cidade do ponto de
apoio?
SIM! Durante a inscrição escolha qual cidade você quer retirar o KIT
Posso Caminhar ?
Sim! Nós da Pace Run Sports queremos te RECONHECER por sua Atividade, seja correndo , pedalando ou
caminhando, vale reforçar que deve seguir o regulamento para que seja valido sua atividade.
Haverá Troféu?
Não! Inicialmente trata-se de desafios virtuais, para estimular nossos amigos corredores a manter suas
atividades.
Posso pedalar no ROLO ?
SIM! Desde que consiga marcar a distância .
Pedal pode ser SPEED e MTB ?
SIM!
O casal pode fazer modalidade ou Distancia
SIM! Mas a validação é sempre em cima da distancia escolhida no ato da inscrição.

Minha Medalha pode ser retirar por terceiros ?
SIM! Para isso após efetivação da inscrição, nos comunique através do whatapp o nome da pessoa que ira
retirar seu kit. Nós enviaremos sua medalha para o ponto de apoio escolhido para que seja retirado

