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Peserta wajib melakukan pendaftaran melalui website
http://pitpapdidocquity21.com
Bagi peserta yang telah melakukan pendaftaran maka akan
dikirimkan e-mail pemberitahuan mengenai biaya pendaftaran.
Besaran biaya pendaftaran sebagai berikut :
- Pelari
= 150.000,- Pesepeda = 200.000,Setelah peserta melakukan pembayaran maka peserta akan
mendapatkan verifikasi melalui e-mail yang berisikan : No BIB,
Aturan Main, Panduan penggunaan aplikasi Strava dan Link
Twibbonize untuk keikutsertaan lomba foto kontes Twibbonize
berhadiah
Peserta yang telah terdaftar waijb menggunakan aplikasi Strava saat
mengikuti event PIT PAPDI. Nama peserta yang terdaftar harus
sama dengan ID Strava yang dimiliki.
Selalu nyalakan GPS saat melakukan aktivitas baik lari maupun
sepeda
Peserta dapat berlari/bersepeda di lokasi mana saja yang dianggap
aman dan nyaman, waktu lari/bersepeda ditentukan oleh peserta
sendiri (boleh pagi, siang, sore ataupun malam) dengan periode
antara tanggal 25 September – 3 Oktober 2021
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Peserta yang telah menyelesaikan lari atau sepeda wajib melakukan
screenshot di aplikasi Strava dengan menyertakan informasi berupa
jarak tempuh, waktu tempuh, tanggal sesi lari setelah itu dapat
mengirimkan hasil screenshoot ke WA Grup Virtual Race.
- Pelari
= 7,6 KM
- Pesepeda = 25KM
Menerapkan protocol kesehatan saat melakukan aktivitas baik lari
maupun sepeda
Demi keamanan peserta maka peserta wajib menggunakan
kelengkapan atribut baik sepeda maupun lari seperti sepatu, helm
dan baju olahraga
Setiap peserta yang menyelesaikan lari atau sepeda akan
mendapatkan : Medali dan juga E-sertifikat, pengiriman hadiah akan
dikirim mulai tanggal 25 Oktober 2021 terhitung 3 minggu setelah
event berakhir
Peserta yang membeli Jersey (Add on) akan dikirimkan bersamaan
dengan pengiriman medali.
Peserta dilarang menggunakan obat-obat terlarang. Bagi peserta
yang kedapatan melanggar, maka akan didiskualifikasi
Apabila terdapat pertanyaan atau keluhan terkait event mohon
untuk dapat menghubungi kami di no telpon 087779238484 (Daniel)

#SpreadHealthNotFear

#PITPAPDISEMARANG2021

#PAPDISEMARANG

