ECO LIMIT - Trail Run (edição virtual)

A CORRIDA pode ser feita usando os APLICATIVOS (Strava, Nike+, Runkeeper), relógios
com GPS (Garmin, Tom Tom, Polar, Adidas Running, Coros, Endomondo).
A proposta é para você fazer sua corrida OFF-Road, em estradas de terra, serras, nas
montanhas, em regiões no meio da natureza!
DISTÂNCIAS para escolha: 3k | 5k | 10k | 15k | 21k
QUANDO: de 9 de abril a 06 de junho de 2021.
Após inscrito, com sua corrida realizada, valide no portal de inscrição e receba seu kit em casa!

E o mais legal:
Gravar um Reels no instagram marcando @hleventosesportivos @mormaiioficial
@mormaiioculos @bananinhaparaibuna @spiritssports para concorrer a prêmios durante o
período da corrida.
Haverá prêmios durante o período de realização da Eco Limit (Trail Run), para o Reels com o
maior número de curtidas, conferido, avaliado e divulgado antecipadamente nas mídias sociais
da HL Eventos Esportivos e apoiadores da corrida.

Critérios para participar:
Estar inscrito na ECO LIMIT - Trail Run (edição virtual)
O Reels deverá ser feito em um treino/corrida em uma região “off-road”, estrada de terra,
montanha, etc
No Reels marcar a hashtag #EcoLimitTrailRun
Manter o perfil aberto no dia do sorteio (divulgado antecipadamente no @hleventosesportivos).
Premiados anteriormente não poderão participar das premiações dos próximos.
É permitida a utilização de qualquer cena que represente a paixão pela Trail Run, em meio a
natureza, desde que não seja de nenhuma forma ofensiva, constrangedora, que não infrinja
propriedade intelectual ou direito de imagem de terceiros, sob pena de desclassificação e
adoção das medidas cabíveis para o caso.

ECO LIMIT - trail run (edição virtual)
✅ KIT KILIMANJARO
medalha + cupom desconto BANANINHA PARAIBUNA (para compra online) + certificado +
número de peito
R$73,90
✅ KIT ACONCÁGUA
medalha + camiseta manga longa + cupom desconto BANANINHA PARAIBUNA (para compra
online) + certificado + número de peito
R$117,90
✅ KIT MONTE EVEREST
medalha + mochila de hidratação + camiseta manga longa + cupom desconto BANANINHA
PARAIBUNA (para compra online) + certificado + número de peito
R$225,90

PARCELAMENTO em até 6x
FRETE GRÁTIS para todo o Brasil.

MANUAL DAS CORRIDAS E DESAFIOS VIRTUAIS
Defina a distância oferecida no regulamento e inscreva-se.
Poderão ser realizados em qualquer lugar desde que seja feito dentro do período estipulado.
Sem preocupar-se com trânsito, estacionamento e outros custos. E ainda no horário em que
você se sente melhor....ou seja: ONDE e QUANDO puder e quiser, buscando o seu melhor com
AUTONOMIA e motivando-se cada vez mais !
Basta se inscrever através do site/portal e efetuar o pagamento, não esqueça de registrar sua
corrida através dos aplicativos de corrida e/ou relógios com GPS. IMPORTANTE: não serão
aceitas atividades inclusas manualmente nos aplicativos.

POSTE SUAS FOTOS COM AS HASHTAGS!
Comemore sua conquista postando suas fotos, vídeos, treinos, vestindo a camiseta do evento,
com sua medalha e outros itens do seu kit!

Use as hashtags:
#EcoLimitTrailRun #hleventosesportivos #CorridaVirtual #sintasemormaii #vivaaverdade
#bananinhaparaibuna #saudemental

Como receber o kit?
Após o pagamento o seu pedido ficará liberado para envio.
Após validação e comprovação de sua corrida, enviaremos o código de rastreio para consultar a
situação do seu pedido no site dos Correios.
Os prazos de entrega (após a postagem) serão os mesmos da tabela fornecida pelos Correios, e
o envio do seu kit será realizado ao endereço informado no ato da inscrição em até 30 dias.
Há algum aplicativo obrigatório?
Não, você pode registrar sua corrida no aplicativo e/ou relógio com GPS que já está acostumado
a usar em suas corridas.

A ECO LIMIT - trail run (edição virtual) é uma realização da HL EVENTOS ESPORTIVOS.

