O Desafio de verão é um evento Multiesportivo virtual realizado pela Suzano S/A,
através do Programa Faz Bem, que visa estimular a prática esportiva e hábitos
saudáveis para seus colaboradores e familiares
Poderão participar deste evento colaboradores e seus familiares.
Importante todos os participantes estarem em dia com seus exames médicos, bem
como estarem aptos a realizar a atividade, por eles elegida neste desafio
Este desafio tem caráter participativo, onde o importante é praticar uma atividade
física dentro de seus limites, respeitando sua saúde e condição atlética. Os
participantes são responsáveis por seguirem as normas e procedimentos
Estaduais e Nacionais de combate ao coronavírus.

Este evento é gratuito e destinado somente aos colaboradores da Suzano S/A e seus
familiares. Não sendo permitido ou autorizado a venda de inscrições e ou kits a pessoas
fora deste contexto.

Sobre o kit
O kit será composto por:
✓ 1 camiseta esportiva de poliamida alusiva ao evento
✓ 1 mascara
✓ 1 sacochila
✓ 1 medalha

REGRAS GERAIS DO EVENTO.
1. Ao participar do Desafio de Verão, o participante assume total responsabilidade por
seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da corrida, participando por
livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde. O participante
declara gozar de boa saúde e estar apto para praticar atividade física. Assume
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação;
2. Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
realização da corrida, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos
mesmos;
3. O participante é responsável pela decisão de participar do Desafio, avaliando sua
condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar com a
atividade elegida.

COMPROVAÇÃO DO DESAFIO
1. Após cadastro e inscrição o participante estará devidamente apto a participar do
Desafio de Verão.
2. O participante deverá realizar o esporte ou atividade esportiva elegida e comprovar
por meio de aplicativo de celular; relógio GPS; ou foto que realizou a atividade proposta.
3. A validação deve ser feita na área do atleta, mesmo link que o participante realizou
seu cadastro e inscrição no Desafio.

Desejamos sucesso em seu Desafio!!

