Regulamento
1- Qualquer pessoa física, maior de 18 anos, poderá participar do BOLÃO RUMOS AOS 100
MIL, dando seu palpite para cada pergunta, pelo link http://bit.ly/rumoaos100mil., onde
deverá informar seus dados pessoais, como nome completo, CPF, e-mail e telefone para
contato. O período de inscrição ocorre do dia 15 de julho a 31 de agosto de 2018.
1.1- O sistema até permite que a pessoa realize mais de uma aposta. Mas ao final do período
de inscrição será feita uma conferência dos apostadores por CPF e caso alguém tenha feito
mais de uma aposta, será eliminado do BOLÃO RUMO AOS 100 MIL. Fraudar o bolão não é
legal, gente! :)
2 Todo participante deverá dar APENAS UM palpite para cada uma das perguntas abaixo.
Ou seja, ao fim, faz-se dois palpites, sendo um para cada pergunta:
A- Qual o dia e hora (incluindo minutos) em que se dará a gloriosa, magistral e épica
conquista do número 100 mil no contador da Bernardo Monteiro?
Ex: 12/12 - 22h47min
B- Qual o número total de ciclistas que teremos registrado no contador no dia 31 de
dezembro de 2018?
Ex: 103.134.
2.1- Para a pergunta da letra A, a conferência se dará prioritariamente no próprio contador,
onde a organização espera estar presente para testemunhar o momento exato do glorioso,
magistral e épico acontecimento. Caso isso não seja possível por algum imprevisto, a
conferência poderá ser feita pelo site de acompanhamento dos dados do contador, o qual
os organizadores têm acesso, mas que nem sempre registra exatamente o mesmo
horário/quantidade do que o presencial.
2.2- Para a pergunta da letra B, a conferência se dará unicamente pelo site do contador.
Entretanto, vale ressaltar que já foram constatadas pequeníssimas diferenças entre o
registrado in loco no contador e o que consta no site de gestão do contador. Nesse caso,
prevalecerá o que estiver no site.
2.3
Os
palpites
só
serão
considerados
se
registrados
pelo
link
http://bit.ly/rumoaos100mil. Palpites enviados pelas mídias sociais, email ou outra forma
não serão considerados.

3- Os vencedores serão aqueles que acertarem ou mais se aproximarem dos valores finais
conferidos no contador
3.1 - No caso improvável de empate, o prêmio será para aquele que houver feito a aposta
primeiro;
3.2- A premiação para cada uma das pergunta consistirá de uma revisão completa (valor
limitado a R$ 150,00) em qualquer Loja de bicicleta na cidade de Belo Horizonte de livre
escolha do participante e uma edição do livro Bikenomics;
3.3 - A entrega da premiação se dará pessoalmente ao vencedor, o qual deverá
obrigatoriamente apresentar o documento de identidade com CPF. Caso o vencedor não
cumpra essa condição, será escolhido o segundo lugar e assim por diante.
3.4 - O vencedor autoriza o uso de seu nome e imagem nas redes sociais da BH em Ciclo

