
 

REGULAMENTO DESAFIO 360 HORAS SOLIDÁRIA GREEN ADVENTURE – 
CORRIDA/CICLISMO 

SOBRE O DESAFIO: 

O Desafio Green Adventure é um programa de incentivo a melhoria continua da saúde física, bem estar e desempenho 
pessoal. Sem requisitos técnicos para ingressar nesse objetivo fica o candidato se propõe a correr ou pedalar o 
máximo de distância em 360 horas. 

COMO PARTICIPAR: 

Para ingressar no desafio, basta acessar o site: www.equipegreenadventure.com.br realizar o cadastro e inscrever-se 
na distância desejada. 

Após a validação do pagamento da inscrição o candidato receberá por e-mail a confirmação de inscrição do desafio. 

COMO FUNCIONA: 

O objetivo é que o participante conquiste a maior distância dentro do período de *realização das atividades. 
✔ Período de inscrições: até 13/01/2021 
✔ Período de *realização das atividades: 15/01 à 30/01 (obrigatório correr ou pedalar entre estes dias)  
✔ Período de UPLOAD de tempos: 01/02 à 05/02 
Os registros das atividades deverão ser computados de forma comprobatória em aplicativos de corrida ou caminhados 
ou relógio monitores cardíacos que computem distância da atividade e acumulo das distâncias durante o desafio. Após 
a confirmação da inscrição o participante será inserido em um grupo de whatsapp ou rede social para instruções de 
auxilio a conquista do desafio. 

Do dia 01/02 ao dia 05/02 os participantes deverão enviar comprovante do total da distância pelo ambiente de 
UPLOAD com botão disponível a partir deste período nesta página. 

O envio comprobatório da distância deverá ser em formato JPG (foto ou print da tela). Em caso de corrida em esteira 
essa comprovação deverá ser mediante a foto e enviada diretamente ao administrador a cada treino. 

Após a comprovação da conquista o troféu para dos três primeiros colocados serão enviadas via correios. A escolha e 
a modalidade de envio assim como valor do frete serão por conta do participante e deverá ser depositado previamente 
para postagem. As informações de conta para deposito será disponibilizada junto ao grupo de administração do 
desafio. 

CATEGORIAS:  

 
Corrida: (Geral) masculino e feminino 
Ciclismo: (Geral) masculino e feminino. 

PREMIAÇÃO: 
Os três primeiros participantes que completares a maior distância do grupo dos desafiantes, serão classificados do 
primeiro ao terceiro colocado conforme ranking e serão premiados com o troféu do evento. O atleta abaixo da terceira 
colocação receberá o CERTIFICADO digital contendo arte do evento, nome do participante, distância percorrida e 
assinatura digital do organizador. 

AÇÃO SOCIAL:  

 
1/3 dos valores líquidos das inscrições deste evento, serão destinados a administração do Departamento Humanitário e 
Ecológico Green Adventure. Especificamente para este evento os valores serão convertidos em materiais desportivos 
para os reabilitados em dependência química da Clinica de Reabilitação Instituto Humanitário Florescer da Serrado 
município de Engenheiro Paulo de Frontin – RJ. 



OBSERVAÇÕES 

– Não pratique atividades coletivas, 
– Evite aglomerações, 
– Em casos necessários utilize mascaras e álcool gel 70, 
– Evite locais com restrições de acessos determinadas por órgãos públicos, 
– Sugerimos consultar avaliação e autorização médica antes de iniciar qualquer atividade física. 
Reiteramos que todas as orientações do Ministério da Saúde para a prevenção dos riscos de contagio em período de 
Pandemia sejam obedecidas a fim de manter a integridade física de todos os participantes assim como de outras 
pessoas. 
Os dados preenchidos no formulário de inscrição serão utilizados para envio do kit premiação e o número de telefone 
deverá ser de Whatsapp. A falta ou o erro de informações por parte do participante poderá comprometer a participação 
do mesmo no evento ou até o envio do kit. 
As imagens disponibilizadas pelos participantes no grupo poderão ser utilizadas nas redes sociais ou site com 
autorização previamente acordada por meio da confirmação da inscrição e disposto desse regulamento. 
Em caso da falta de conclusão do desafio, o mesmo não terá direito a premiação de conquista. 
Em caso do não pagamento do frete conforme regra acima, o kit premiação não será enviado, sendo suspenso o envio 
em caso de ausência de comunicação por um prazo de 15 dias após o termino do desafio. Após o despacho do kit, 
será de inteira responsabilidade dos correios a entrega no endereço postado, dispensando a organização deste evento 
à substituição dos objetos em caso de danos ou extravios. 
O participante que agir de forma desrespeitosa, que agrida ou ofenda a moral de outro no grupo, terá sua participação 
cancelada ao evento e o mesmo não terá direito a restituição da inscrição. 
Em caso de solicitação de estorno da inscrição por parte do participante, temos: 
– até sete dias corridos da compra o valor da devolução será integral, 
– até 15 dias corridos da compra o valor será de 75% da inscrição (descontando a taxa de serviços + custos TED/DOC 
Ticket Agora), 
– até 30 dias corridos da compra o valor será de 50% do valor da inscrição (descontando a taxa de serviços + custos 
TED/DOC Ticket Agora), 
– após os 30 dias ou o encerramento das inscrições em qualquer momento ou motivo não haverá devolução. 
Em caso de menos de cem inscritos a organização poderá cancelar o evento, estornando o valor das inscrições 
integralmente sem quaisquer prejuízos financeiros até 15 dias úteis após inicio ao mês do desafio. 
 
FORÇA MAIOR 
 
A organização abastecerá o grupo com informações orientarias para administração das distâncias mínimas diárias, 
distâncias percorridas ou a percorrer para a conquista do desafio. 
 
 
 
 

Organização: 
 
 

 


