
REGULAMENTO 

#DESAFIO15DiasVarginha – ETAPA FINAL 

1- Para participar, a pessoa deverá estar devidamente inscrita no #Desafio15DiasVarginha/ETAPA FINAL. 

2- As inscrições serão de 14 a 31 de AGOSYO e poderão ser feitas através do Facebook da Prefeitura ou grupos 

de Wattsap: Um link de wattsap será compartilhado 

a. Para se inscrever, basta a pessoa clicar no link e entrar no grupo de Suporte do Wattsap 

#Desafio15DiasVarginha/ETAPA FINAL (automaticamente ela estará inscrita). 

b. Todas as informações necessárias serão repassadas e enviadas através do grupo de suporte: 

dias/horários das avaliações, dias/horários/locais das aulas, tabelas comparativas e resultados. 

c. Cada vez que um grupo for completo com 256 pessoas, novo link será criado e divulgado. 

d. É de extrema importância que os participantes tenham um número de wattsap. 

e. O GRUPO SERÁ FECHADO e só será aberto alguns horários dos dias para postagens dos participantes. 

3- Para participar, os alunos NÃO PODERÃO ter nenhum problema de saúde grave que impeça o participante de 

fazer atividades físicas. Uma ficha será preenchida no dia da Avaliação Física inicial. 

4- Para concorrer aos prêmios de 1º COLOCADOS, a pessoa deverá PARTICIPAR de todas as 15 aulas, PERDER 

MAIS PESO E PERCENTUAL DE GORDURA! 

a. Cada participante deverá participar das aulas de acordo com suas capacidades e limitações.  

b. SERÃO PERMITIDAS 3 FALTAS, sendo que o participante deverá “repor”/fazer a aula em outro horário, 

comprovando sua realização através de vídeos, fotos e/ou Livies.  

c. Caso o participante tenha 3 faltas e não “reponha”, ele não mais concorrerá ao prêmio, mas poderá 

continuar suas atividades, participando do desafio e do grupo de apoio. 

5- Em caso de empate na perda de peso, os CRITÉRIOS DE DESEMPATE são: FALTAS E PERCENTUAL DE GORDURA 

(quem não tiver nenhuma falta tem prioridade). 

6- Os alunos que já participaram da 2ª Etapa/INVERNO 2019, que quiserem concorrer aos prêmios da 3ª 

Etapa/ETAPA FINAL 2019, NÃO PODERÃO APRESENTAR peso superior a 30% da avaliação final da 1ª 

Etapa/VERÃO 

a. Mesmo assim, ele pode participar do #Desafio15DiasVarginha e concorrer ao PREMIO FINAL 

b. O participante que for participar pela 1ª vez (entrar agora na 3ª ETAPA - FINAL), vai concorrer como 

todos os outros aos prêmios da ETAPA FINAL. 

7- O #Desafio15DiasVarginha terá somente 3 fases: VERÃO, INVERNO, ETAPA FINAL. Todos as etapas estão 

interligadas, sendo que o CAMPEÃO GERAL será divulgado somente no final da última ETAPA do ano, em 

setembro. 

a. Cada etapa, tem uma premiação particular, independente. Teremos os campeões de cada etapa. 

b. O Campeão Geral será aquele que perder a maior quantidade de peso e de percentual de gordura ao 

longo do ano de 2019.  

c. Para avaliação final, será utilizado PESO/PERCENTUAL DE GORDURA do 1ª AVALIÇÃO DO 1º 

#DESAFIO 2019 e o PESO/PERCENTUAL DE GORDURA FINAL da 3º ETAPA DO #DESAFIO 2019. 

8- As dicas de alimentação e nutrição, serão passadas todos os dias pela nutricionista Kescia Campos e através do 

suporte no Grupo de Apoio via Wattsap. 



9- As aulas de durante a semana são de SEGUNDA A SEXTA, as 19 h, na ACADEMIA DE RUA DA VILA PAIVA.  

a. Em caso de chuva, um local alternativo será disponibilizado para que as aulas tenham continuidade 

10- As aulas de finais de semana (sábado e domingo), são sempre as 7 horas da manhã, com programações 

especiais, combinadas antecipadamente em aula e através do grupo de SUPORTE VIA WATTSAP. É 

imprescindível o participante ter um NÚMERO DE WATTSAP. 

i. EM CASO DE TRABALHO, AS FALTAS SÃO JUSTIFICADAS. MAS NÃO ABONADAS. AS 

PESSOAS/PARTICIPANTES TERÃO QUE ”REPOR”/FAZER AS AULAS PERDIDAS EM OUTRO 

HORÁRIO E COMPROVAR. (máximo 3 aulas) 

11- A avaliação física DE INICÍO será realizada, dia 30 de AGOSTO (sexta), das 18 horas as 22 horas e dia 31 de 

AGOSTO (sábado), das 7 horas as 15 horas, na sede da AUTO ESCOLA MILLENIUM, na avenida Rio Branco, 380, 

Centro – Varginha. O participante deverá ir com roupas leves para realização de pesagem e medidas. 

12- A avaliação física FINAL será realizada, dia 16 de SETEMBRO (segunda), das 7 horas as 11 horas e das 16 horas 

as 20 horas, na sede da AUTO ESCOLA MILLENIUM, na avenida Rio Branco, 380, Centro – Varginha. O 

participante deverá ir com roupas leves para realização de pesagem e medidas. 

13- As avaliações físicas são terceirizadas e um valor de R$ 10 reais será cobrado por pessoa, que serão revertidos 

em produtos e serviços prestados ao longo do #Desafio15Dias. Este valor está incluso as 2 avaliações: ANTES 

e DEPOIS. 

14- Serão avaliados PESO, ALTURA, IMC, CIRC. ABDOMINAL, QUADRIL, DOBRAS CUTÂNEAS, % DE GORDURA, 

MASSA MAGRA E PESO IDEAL. 

15- O resultado será entregue dia 20 de JUNHO, numa cerimônia de encerramento em local e horário ainda a ser 

definidos, onde realizaremos uma FESTA DE ENCERRAMENTO e CONFRATERNIZAÇÃO! 

a. Convites para FESTA DE ENCERRAMENTO à parte com a equipe organizadora 

16- Serão premiados os 1º lugares Masculino e Feminino. Os 2º e 3º lugares masculino e feminino receberão 

brindes. 

17- Os participantes deverão concordar em ceder sua imagem para fotos, propagandas e postagens em redes 

sociais. 

 


