
 

DESAFIO DA RETOMADA – CHARQUEADA 

 

Período do desafio: 01/10/2021  a 31/10/2021 

Inscrições: a partir 20/09/2021 (segunda feira) 

Modalidades: 

 Caminhada 

 Corrida 

 Ciclismo 

Público alvo: atletas profissionais e amadores, população em geral de Charqueada e região. 

1. REGULAMENTO 

1.1 Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas através do site oficial da Prefeitura (charqueada.sp.gov.br) a partir do dia 20 

de setembro de 2021; 

As inscrições são gratuitas; 

As inscrições são individuais para cada participante; 

Quem quiser participar de mais de uma modalidade deverá selecionar as  modalidades de interesse na hora da 

inscrição; 

Para participar é obrigatório ter uma conta ativa no app Strava, essa conta deve ser informada no formulário de 

inscrição; 

 

1.2 Regras de participação 

O vencedor será aquele que percorrer a maior distância dentro de cada modalidade; 

As distâncias percorridas serão comprovadas explusivamente via print’s do app Strava; 

Os print’s de comprovação deverão ser enviados de uma única vez, após término do período de desafio, 

comprovando a distância percorrida durante o desafio.  

No print deve constar a tela do rendimento mensal referente ao período do desafio (01 a 31/10); 

Os print’s deverão ser encaminhados para o Whatsapp (19) 99838-3290, seguido de nome completo fornecido no 

ato da inscrição; 

Todos os dados gerados no app Strava passarão por uma análise técnica de uma comissão julgadora; 

 

 

1.3 Premiação 

Será considerado os três primeiros colocados de cada modalidade; 

Os vencedores receberão um certificado de participação  e brindes conforme especificação abaixo; 

Os vencedores oficiais serão divulgados nas redes sociais da Prefeitura após a análise da comissão julgadora; 

1º colocado de cada modalidade:  

 1 cortesia para a Trail Run – Wolf Series – dia 28/11/2021 – Charqueada SP 

 30 dias gratuitos na academia Performance 

 1 diária com acompanhante e café da manhã na suíte presidencial do hotel Serra do Itaqueri 

2º colocado de cada modalidade: 

 1 cortesia para a Trail Run – Wolf Series – dia 28/11/2021 – Charqueada SP 

 30 dias gratuitos na academia Performance 

 



 

2º colocado da modalidade de ciclismo: 

 1 cortesia para a Trail Run – Wolf Series – dia 28/11/2021 – Charqueada SP 

 30 dias gratuitos na academia Performance 

 1 capacete de ciclismo RAVA – TR BIKE 

 

3º colocado de cada modalidade: 

 1 cortesia para a Trail Run – Wolf Series – dia 28/11/2021 – Charqueada SP 

 30 dias gratuitos na academia Performance 

Premiação extra 

A premiação extra será através de uma campanha nas redes sociais; 

Para participar é necessário seguir as regras abaixo: 

1- Seguir o perfil da Prefeitura de Charqueada no Instagram e no Facebook 

2- Publicar fotos praticando atividade física com as hastags #DESAFIODARETOMADA #CHARQUEADA 

A foto com mais curtida será a vencedora e ganhará: 

 1 cortesia para a Trail Run – Wolf Series – dia 28/11/2021 – Charqueada SP 

 30 dias gratuitos na academia Performance 

1.4 Passo a passo 

a) Baixar o app Strava e criar uma conta; 

b) Preencher o formulário de inscrição no site da Prefeitura; 

c) Ao fazer a sua atividade selecione a modalidade em que está participando no Desafio da Retomada para 

que seja contabilizado no app Strava.  

 

 

 

 

 

 


