
FR Crown Challenge

1.

Vamos tornar aquele passeio ou treino em um DESAFIO?

A pedidos dos amantes de Bike a Foco Radical lançou o desafio FR
CROWN CHALLENGE.

Você pode PEDALAR onde e quando quiser e receber o seu kit em casa.
São três distâncias para você se desafiar: 30km, 60km, 120km e
180km(esgotado).

Just enjoy pedal. "Apenas aproveite o pedal"

1.1. O FR Crown Challenge, estará aberto virtualmente em qualquer lugar do Brasil.
Validado no app 99run.

1.2. Modalidades:
30km, 60KM, 120KM e 180km individualmente, tendo ainda a possibilidade de
se inscrever e participar das três modalidades. A distância escolhida deve ser
concluída em uma única atividade.

2 – INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS
2.1. As inscrições serão feitas VIA INTERNET no site
https://inscricoes.focoradical.com.br/prova/1641-fr-crown-challenge para todos os
ATLETAS INDIVIDUAIS.

2.1.1. Valores e Pacotes

https://inscricoes.focoradical.com.br/prova/1641-fr-crown-challenge


Opções Disponíveis:

Crown Challenge 01 (Não contempla Medalha)
Inclui apenas o Certificado Digital
R$ 39,90  Sem taxa de comodidade.

Pacote Crown Challenge  02
Inclui: Certificado Digital  + Medalha - FRETE GRÁTIS
R$ 59,90 Sem taxa de comodidade.

Pacote Crown Challenge  03
Inclui: Certificado Digital  +  Medalha + Camiseta - FRETE GRÁTIS
R$ 99,90 Sem taxa de comodidade.

Pacote Crown Challenge 04
Inclui: Certificado Digital  +  Medalha + Boné - FRETE GRÁTIS
R$ 99,90 Sem taxa de comodidade.

Pacote Crown Challenge 05
Inclui: Certificado Digital + Medalha + Camiseta + Boné - FRETE GRÁTIS
R$ 149,90 Sem Taxa de Comodidade.

3 – VALIDAÇÃO DE TEMPO E RECEBIMENTO DO PACOTE
ADQUIRIDO

3.1. A validação de tempo deve ser feita pelo site ou aplicativo 99RUN.com. Para isso, é
necessário seguir os seguintes passos:

* Faça sua inscrição no site  até esgotar as vagas.

* Se cadastre no 99RUN, pelo site www.99run.com ou pelo aplicativo 99RUN, com
todos os dados solicitados. 

* Assim que sua inscrição for confirmada, estará disponível para validação no (site ou
aplicativo) 99RUN.com. Você deverá pedalar a quilometragem escolhida e comprovar
por meio de aplicativo, relógio GPS ou foto de painel da bicicleta contendo o seu
tempo e distância da prova. 

* A validação deve ser feita pelo site ou aplicativo 99RUN.com na opção VALIDAR
DESAFIO. No prazo máximo em  31/12/2021

Caso tenha adquirido pacote incluindo medalha, camiseta ou boné; os mesmos serão
enviados pela 99Run.



3.2. Perguntas frequentes em relação a 99RUN

* Posso pegar medalha sem pedalar? Não, se você não pedalar, não receberá a
medalha, pois precisa validar os dados no site ou aplicativo da 99RUN.

Obs: Caso tenha adquirido o pacote Crown Challenge 01, não estará incluso a
medalha.

* Posso pedalar na bicicleta ergométrica ? Sim, depois de correr, tire uma foto
do painel da esteira, mostrando a distância e o tempo.

* Quais aplicativos de corrida são aceitos? Todos.

Exemplos: Strava, Nike+, Runkepper, também aceitamos pedal feitos com relógios
GPS (Garmin, TOM TOM, POLAR etc.)

* Existe um ranking? Sim, temos um ranking com todos os finalistas!

* Esse valor já está incluído o frete? Sim, esse valor inclui um frete
grátis.*Válido somente dentro do Brasil

4. RECEBIMENTO DO PACOTE ADQUIRIDO

4.1. Caso tenha adquirido pacote incluindo medalha, camiseta ou boné, você receberá
em breve no seu endereço de cadastro. Atenção aos dados informados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1. Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor em caso de desistência do
atleta.

5.2. O(a) atleta ao participar do evento estará incondicionalmente aceitando ceder
os direitos de utilização de sua imagem para organização e parceiros do evento.

5.3. A empresa organizadora não se responsabiliza pela saúde física dos atletas
que se inscreveram e realizarem o desafio. O atleta é responsável pela decisão de
participar do desafio, avaliando sua condição física e desempenho. A
organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas,
despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação no
desafio.

5.4 - O(a) atleta deve utilizar para qualquer dúvida sobre o evento as seguintes redes
sociais e e-mails  para comunicação direta com a organização.

Horário comercial de Segunda a sexta feira das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
hrs

Whatsapp:  (48) 99102-0021

E-mail: atendimento@focoradical.com.br



5.5 - No ato da inscrição, o atleta que confirmar sua participação está de acordo
totalmente com tudo proposto neste regulamento.

5.6 - Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas
a critério da organização ou ainda por motivos legais ou motivo de força maior.

5.7 - A escolha do local para a realização do percurso do EVENTO VIRTUAL é de
responsabilidade exclusiva do ATLETA, observando a adequação e segurança
oferecida pelo local escolhido, bem como as recomendações da OMS, órgãos
públicos Nacionais, Federais e Estaduais perante situações e períodos de
pandemia.


