O EVENTO
O QUE É A NIKEWOMEN VICTORY TOUR?
A NIKEWOMEN VICTORY TOUR é um Evento composto por duas atividades exclusivas
para as mulheres: uma corrida de 21K e uma sessão de Nike+ Training Club, a serem
realizadas no dia 10 de abril de 2016, na cidade do Rio de Janeiro/ RJ.
QUEM PARTICIPARÁ DA NIKEWOMEN VICTORY TOUR?
Até 1.000 (mil) mulheres participarão da corrida de 21K e até 1.000 (mil) mulheres
participarão da sessão de Nike+ Training Club, após seleção/qualificação pelos critérios
definidos no regulamento.

INSCRIÇÃO
COMO FAÇO PARA ME INSCREVER?
Para participar da jornada que pode conceder acesso ao Evento, a participante:
1.
Deverá inscrever-se por meio do site http://www.nike.com/victorytourrio a
partir do dia 26/01/2016;
2.
Deverá cadastrar o mesmo email que a participante utiliza para logar nos apps
Nike+ Running App e Nike+ Training Club.
Após a inscrição, a participante receberá em seu e-mail cadastrado, semanalmente,
instruções sobre as metas de treinamento, que deverão ser cumpridas até a data
06/03/2016.
COMO FUNCIONAM AS METAS SEMANAIS PARA PARTICIPAR DA MEIA MARATONA –
21K – PARA MULHERES?
As metas semanais consistirão em três treinos, sendo pelo menos dois treinos do Nike+
Running App e o terceiro podendo ser um treino do Nike+ Training Club (NTC) ou outro
treino do Nike+ Running App. Para registro e contabilização de pontos referentes aos
treinos, as participantes deverão utilizar os apps correspondentes, realizando o login
com o seu perfil Nike+.

Caso a participante se inscreva a partir da segunda semana da jornada, deverá realizar
as metas estabelecidas nas semanas anteriores, para que ao final da jornada tenha
cumprido com a meta total (18 treinos, sendo no mínimo 12 atividades pelo Nike+
Running App, e as outras 6 pelo NTC ou Nike+ Running App).
COMO FUNCIONAM AS METAS SEMANAIS PARA PARTICIPAR DA SESSÃO DO NIKE+
TRAINING CLUB?
As metas consistirão em um mínimo de cinco treinos do Nike+ Training Club (NTC), mais
duas atividades que podem ser do NTC ou do Nike+ Running App. Para registro e
contabilização de pontos referentes aos treinos, as participantes deverão utilizar os
apps correspondentes, realizando o login com o seu perfil Nike+.
Caso a participante se inscreva a partir da segunda semana da jornada, deverá realizar
as metas estabelecidas nas semanas anteriores, para que ao final da jornada tenha
cumprido com a meta total (06 treinos).
AO CUMPRIR AS METAS SEMANAIS EU GARANTIREI A MINHA VAGA AO EVENTO
NIKEWOMEN VICTORY TOUR?
A realização de todos os treinos, cumprindo a meta total, não garante automaticamente
uma vaga no Evento, caso o número de pessoas inscritas que tiverem cumprido a meta
seja superior ao limite máximo de vagas. Neste caso, haverá um sorteio das pessoas que
cumpriram a meta total, para determinar quem terá a vaga garantida.
COMO EU SABEREI SE CONSEGUI UMA VAGA PARA PARTICIPAR DA NIKEWOMEN
VICTORY TOUR?
As comunicações serão enviadas por e-mail no dia 08 de março de 2016. As
participantes selecionadas deverão acessar o link para a página de registros indicada, e
incluir a informação solicitada. Ao fim do registro, receberão a confirmação para o
Evento.
POSSO TRANSFERIR MINHA VAGA PARA OUTRA PESSOA?
A vaga para o Evento é pessoal e intransferível, mas você pode fazer o cancelamento da
sua vaga no site do Evento: http://www.nike.com/victorytourrio.

PARTICIPAÇÃO

EXISTE UM LIMITE DE IDADE PARA PARTICIPAR?
Tanto a jornada preparatória, quanto o Evento NIKEWOMEN VICTORY TOUR em si, são
para mulheres a partir de 18 anos.
EXISTE ALGUM CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO?
As inscrições para a jornada e a participação no Evento são gratuitas, não devendo as
participantes efetuar qualquer pagamento.
A NIKE PAGARÁ COM AS DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO?
A NIKE não arcará com quaisquer custos de transporte e/ou hospedagem para a
participação no Evento no Rio de Janeiro, sendo estes de responsabilidade exclusiva das
participantes.

KIT ATLETA
O QUE COMPÕE O KIT ATLETA?
O kit atleta é composto por camiseta da prova, a que terá direito a participante que
garantir vaga no Evento.
QUAIS OS TAMANHOS DE CAMISETA?
Os tamanhos existentes são Baby Look feminino (tamanho único) e masculinos P, M, G e
GG, e estão sujeitos à disponibilidade no momento da retirada.
POSSO ALTERAR O TAMANHO DA MINHA CAMISETA?
Não. O tamanho deve ser escolhido no momento do registro no Evento e não poderá
ser alterado posteriormente.
QUAIS DOCUMENTOS PRECISO LEVAR PARA A RETIRADA DO KIT ATLETA?
Email de confirmação da vaga e documento oficial original com foto (RG ou CNH).
HAVERÁ ENTREGA DE KIT NO DIA DA PROVA?
Não serão entregues kits na arena do Evento.
OUTRA PESSOA PODE RETIRAR O KIT POR MIM?

Sim, esta pessoa deverá levar uma procuração específica assinada pela participante,
acompanhada do email de confirmação da vaga e de documento oficial com foto (RG ou
CNH), tanto da participante quanto do próprio procurador.

CONTATO
Não encontrou o que estava procurando? Veja mais informações no regulamento de
cada atividade ou entre em contato com contatonike@effectsport.com.br.

