
1. PARTICIPAÇÃO 

 

1.1 Para participar do desafio é necessário ter uma conta no aplicativo RIDERIZE. 

1.2 Ao participar deste desafio o atleta assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos e aceita os termos deste regulamento. 

1.3 A organização não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou danos físicos e ou 

materiais ocorridos durante a realização das atividades incluindo e não restrito a terceiros 

ou outros participantes. 

1.4 A organização não se responsabiliza pela condição física do atleta e não disponibilizará 

serviço médico de nenhuma ordem, seja atendimento ou resgate. 

1.5 A participação é individual. 

1.6 O atleta terá que percorrer o percurso escolhido e definido pela organização, cujo 

arquivo GPX será disponibilizado no APP RIDERIZE ao efetivar a inscrição (a data da inscrição 

deve ser inferior à data de realização da atividade), e a confirmação da conclusão do 

percurso será efetivada após a verificação do percurso realizado pelo atleta. Importante 

ressaltar que eventuais erros de GPS durante a realização do percurso poderão 

provavelmente fazer com que não seja possível verificar se o percurso confere com o 

percurso do desafio. Nesse caso o atleta poderá realizar o percurso novamente para 

registrar sua atividade e assim concluir o desafio e constar na classificação. A organização 

não se responsabiliza por falhas em equipamentos ou de sincronização de dados, bem como 

considerará o desafio concluído apenas após o atleta devidamente inscrito registrar a 

atividade referente ao percurso no qual esteja inscrito e seja possível analisar e verificar 

automática ou manualmente, que o percurso foi realizado corretamente. 

1.7 O atleta terá do primeiro ao último dia do mês dia para realizar o desafio, conforme 

cronograma abaixo:  

DESC PFB Etapa 1: 01/03/2021 ao dia 31/03/2021  

DESC PFB Etapa 2: 01/04/2021 ao dia 30/04/2021  

DESC PFB Etapa 3: 01/05/2021 ao dia 31/05/2021  

DESC PFB Etapa 4: 01/06/2021 ao dia 30/06/2021  

DESC PFB Etapa 5: 01/07/2021 ao dia 31/07/2021  

 

As medalhas serão disponibilizadas aos atletas que concluírem o desafio a partir do dia 15 

do mês seguinte à realização da Etapa correspondente (Ex: DESC PFB Etapa 1: atividades 

realizadas em Março/2022 e medalhas a partir do dia 15/04) para retirada em local físico 

escolhido no momento da inscrição. Em caso de necessidade de envio via Correios ou 

Transportadora, os custos correrão por conta do participante. 

 

Informações adicionais 

 

O Desafio começa e termina com base no fuso horário local (Jundiaí-SP). 

A atividade deve ser realizada e o link enviado até o último dia do mês da Etapa referente. 

Após essa data não será possível adicionar a informação no APP RIDERIZE e o atleta não terá 

o desafio validado. 

Esperamos que todos os atletas sejam cautelosos em todos os percursos, tenham 

consciência de suas responsabilidades no trânsito e coloquem a SEGURANÇA em PRIMEIRO 

LUGAR sempre. 

Este desafio inclui somente atividades de GPS. Para que o link de sua atividade registrada 

no aplicativo Strava seja enviada, seu perfil deve estar definido como “Público”. 
 


