REGULAMENTO DESAFIO SIGO 2022K
O desafio é correr ou caminhar as distâncias (365k - 700k - 1000k - 1500k - 2022k) no ano
de 2022 e conquistar a medalha com um colar de fita.
Os atletas participantes poderão treinar em qualquer horário e lugar. Marque seu tempo em
qualquer aplicativo ou relógio que gere links ou imagens com as informações de tempo,
distância e data da atividade.
O participante poderá acessar o grupo VIP do Desafio Sigo 2022 K anual, logo após
confirmar a inscrição através do site. O grupo servirá como ambiente de informação, dicas e
incentivo para o participante poder concluir o seu desafio escolhido.
O Desafio poderá ser concluído antes do dia 31 de dezembro de 2022.
O desafio não tem nenhum cunho competitivo entre os participantes, assim não havendo
bonificação em valor monetário para aqueles que venham fazer a distância em primeiro ou
cumprir as metas em menos tempo.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão pelo site: www.sigoinscricao.com.br até 31 de março 2022 ou até durar
o estoque de kits.
O atleta tem direito a apenas um colar de acordo com o km da meta concluída final. Caso
queira adquirir os demais anteriores, poderá realizar o pagamento da taxa adicional.
KIT
Completo: Camisa + Medalha + Tag de Km + Prancheta de adesivos + Adesivos
Básico: Medalha + Tag de Km + Prancheta de adesivos + Adesivos
Tag adicional: Tag de Km
As camisas serão enviadas no mês de abril.
As medalhas e tags de acordo com a meta, serão enviadas após a conclusão do desafio.
As pranchetas de adesivos serão enviadas a partir da confirmação da inscrição.
DURAÇÃO DO DESAFIO E METAS

O desafio será de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
As metas serão: 365K; 700K; 1000K; 1500K ou 2022K.
Todos os km serão contatos, corrida, caminhada ao ar livre ou esteira.
Os km serão contabilizados desde 01 de janeiro de 2022 independente do período da
inscrição no desafio.
A média de km para concluir o Desafio Sigo 2022K anual é de 5K540m por dia.
LOCAIS E FRETE
Serão aceitos participantes de todo o território nacional
O frete é por conta do participante, com exceção dos adesivos de conclusão de metas.
Frete grátis das camisetas e medalhas para as cidades com mais de 10 atletas participantes
por cidade. Junte os amigos e venha participar desse mega desafio.
COMO FUNCIONA O DESAFIO?
1 - Você se inscreve através do site e escolhe qual o seu kit
2 - Escolha a meta que irá fazer no ano de 2022
3 - Entre no grupo VIP de informações do desafio
4 - Comece a correr ou caminhar
5 - Use aplicativo ou relógio para marcar seu tempo, distância e data da atividade
6 - No dia primeiro de cada mês, envie suas atividades do mês anterior para a organização
7 - Caso já tenha completado alguma meta geral, será encaminhado para seu endereço o
adesivo
CONTATO
Whatsapp: 73 99804-6999
E-mail: contato@sigoinscricao.com.br

