:: Desafio Respiro Bike by Marconi Ribeiro
MR ADVENTURES – a sua casa de aventuras!

INFORMAÇÕES GERAIS:
INÍCIO: 18/04/2021
OBJETIVO: o ciclista deverá escolher uma meta de quilometragem, sendo: 50km,
100km, 200km, 300km, 400km ou 500km e realizá -la dentro do período de até
30 dias, após a confirmação de sua inscrição.
O Desafio é digital e será controlado via Aplicativo STRAVA ou Pelo seu GPS,
você terá 30 dias para completar o Desafio, podendo pedalar por terra ou
asfalto, onde, quando e como preferir. O que fazer?
- Escolha a distância ideal para você;
- Temos a categoria KIDS ok!!! Leve seu xodó para pedalar e ele receberá
a medalha + adesivo oficial! O KIT KIDS Respiro Bike é somente para
crianças de 01 a 12 anos. Valide o pedal do filhote, através de uma foto
em família no local do pedal!
- Capriche na escolha do deu kit oficial - Respiro Bike;
- Pedale a distância escolhida (MTB ou Speed);
- Siga as regras;
- Receba o seu kit + medalha no conforto de sua casa.
- Sim, você pode fazer upgrade do seu kit e comprar itens avulsos. Fale
conosco!
O regulamento completo você encontra no site:
https://sistime.com.br/eventos/2021/desafio -virtual-respiro-bike/
---------KITS OFICIAIS:
KITS MR ADVENTURES, DESAFIO RESPIRO BIKE:
O ciclista deverá optar por um dos kits disponíveis:
- Kit KIDS - Valor: R$ 49,90 (apenas para crianças de 01 ano a 12 anos):
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. 01 Medalha em Metal + Adesivo Oficial + Certificado Digital
- Kit Bronze - Valor: R$ 79,90
. 01 Medalha em Metal, exclusiva, Desafio Respiro Bike contendo a
quilometragem optada pelo ciclista.
. 01 garrafinha (squeeze), exclusiva, Desafio Respiro Bike.
. 01 certificado de conclusão do desafio - digital.
. 01 adesivo do desafio.
- Kit Prata - Valor: R$ 159,90
. 01 Medalha em Metal, exclusiva, Desafio Respiro Bike, contendo a
quilometragem optada pelo ciclista.
. 01 garrafinha (squeeze), exclusiva, Desafio Respiro Bike.
. 01 certificado digital de conclusão do desafio.
. 01 adesivo do desafio.
. 01 bandana.
. 01 par de meias ERT – exclusiva.
. 01 sacola ERT exclusivíssima do Desafio Respiro Bike – MR Adventures.
- Kit Ouro - Valor: R$ 349,90
. 01 Medalha em Metal, exclusiva, Desafio Respiro Bike contendo a
quilometragem optada pelo ciclista.
. 01 garrafinha (squeeze), exclusiva, Desafio Respiro Bike.
. 01 certificado digital de conclusão do desafio.
. 01 adesivo do desafio.
. 01 bandana.
. 01 par de meias ERT – exclusiva.
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. 01 sacola ERT exclusivíssima do Desafio Respiro Bike – MR Adventures.
. 01 linda caneca do Desafio Respiro Bike.
. 01 camisa ERT New Elite pra você voar sobre as duas rodas – LINDÍSSIMA.
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O SQUEEZE Oficial do
Desafio Respiro Bike, está
em desenvolvimento!
Aguarde, logo
divulgaremos!
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FAQ – Perguntas Frequentes:
INSCRIÇÕES:
Faça sua inscrição pelo site https://www.mradventures.com.br na barra
SERVIÇOS você encontra o Banner com a foto oficial do desafio, basta clicar e
seguir o preenchimento, é muito rápido, muito prático e totalmente confiável!
INFORMAÇÕES E CANAIS DE COMUNICAÇÃO:
· Maiores informações: www.mradventures.com.br
. Instagram: @mradventuresbike · E -mail: contato.mradventures@gmail.com
a- Posso participar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo?
Sim, basta apenas utilizar o aplicativo Strava ou seu GPS e seguir os passos no
site SISTIME. IMPORTANTE: Cheque antes as condições de envio/recebimento
entre o seu país e o Brasil, essa responsa é sua, OK? Então, confirme se tudo
está, nos conformes...
b-O monitoramento será somente via aplicativo Strava?
Não! O intuito é fazer você se movimentar, então podemos comprar seu pedal,
também, pelo seu GPS, Garmim, Bryton entre outros... faça do seu jeito!
c-O que devo fazer no meu Strava?
1º Se você optar pelo STRAVA, deixar em modo público;
2ºEnviar o link do pedal com a distância escolhida, conforme orientação no site
SISTIME.
d-Posso pedalar uma quilometragem maior que a escolhida por mim?
Sim, porém a sua medalha será enviada com a quilometragem escolhida no ato
da inscrição.
e-Haverá premiação em dinheiro ou prêmio extra?
Não! Em nenhuma hipótese haverá premiação em dinheiro ou prêmios extras
para qualquer situação que seja.
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f-Haverá um grupo para repasse de informações? Sim, será criado um grupo via
WhatsApp, para que possamos nos comunicar. Fique tranquilo, pois será um
grupo travado e somente postaremos informações pertinentes ao desafio e
eventualmente, sobre novos projetos. Qualquer dúvida, utilize os nossos canais
de comunicação ou fale diretamente com o administra dor grupo. Os grupos
serão bem reduzidos (em número de pessoas, ok).
g-Como ocorre o envio dos kits para o meu endereço?
Após a validação do seu desafio, lhe enviaremos um e -mail, solicitando os dados
de envio e lhe responderemos com o valor do frete. O va lor do frete ocorre por
conta do ciclista, certifique -se de nos enviar o endereço correto e completo.
Como precisamos saber a medida de sua camisa, só enviaremos os kits após
confecção das camisas. Essa data será definida e apresentada nos grupos do
desafio. Você sempre será e ficará muito bem informado.
h-Existe a possibilidade de frete grátis?
Sim! Para grupos de 10 ou mais ciclistas, sendo que o envio das medalhas deverá
aguardar a comprovação de conclusão do desafio de todos os participantes do
grupo e o endereço para envio dos kits, obrigatoriamente, deverá ser o mesmo,
ou seja, os kits chegaram, todos, no mesmo endereço. Essa promoção, vale
apenas para endereços no Braisil!
A outra opção é a retirada na sede da empresa. O público que pretender retirar
na sede da empresa, estaremos agendando via grupos OFICIAIS do Desafio no
WhatsApp e canais de comunicação da MR Adventures®. Esse processo ocorrerá
em dias e horários específicos para isso. Retirada nessa modalidade, deverá ser
– somente – pelo próprio ciclista, em hipótese alguma, entregaremos kits, em
mãos, a terceiros.
i-O frete ocorre por conta do ciclista?
Sim. Junte uma galera maior e reduza esse valor, atente para o que está exposto
no item “i”e economize!! Ou agende conosco a sua retirada na sede d a MR
Adventures®.
J-Quando o meu Kit será enviado?
Devido à pandemia, estaremos dividindo o envio dos kits em lotes. Por hora,
podemos confirmar que o primeiro lote, será enviado já no mês de junho (média
de 60 dias), pois precisamos definir o tamanho de c ada camisa, conforme
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medidas informadas. Acesse o link abaixo e confira o vídeo com todas as
orientações sobre como definir o seu tamanho ideal de uniforme.
HASHTAGs OFICIAIS:
#desafiorespirobike #mradventures #resPIRE #respirobike
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