
 
 

 
A CAP MAGELLAN está inscrita ao B2Run! 
  
Enquanto capitã de equipa, lançamos-vos o desafio de 
calçar as vossas sapatilhas e de participar na maior 
corrida digital e movimento de solidariedade do mundo!  
  
Já confirmaram a vossa presença no Google Forms?! É 
o momento de passar à próxima etapa, a inscrição! 
  
 
  

• Têm agora até ao 9 de setembro para 
confirmar a vossa inscrição! 

  

Etapas a seguir: O que devo fazer? 

1.       Inscrição no 
site B2Run 

Clique no link de INSCRIÇÃO 

2.       Escolher a 
opção “Virtual 
Dorsal” 

 

3.       Inserir o 
código de Fidelidade 
France que oferece a 
sua inscrição 

Copiar e colar o código: FIDFR_DV_994 (no campo “Enter 
discount code”) 

4.       Completar as 
informações 
seguintes 

Preencher os campos de “Participants Info” 

  
Depois de inscritos, receberão um email de confirmação com um código de acesso para a 
aplicação móvel. 
  

    
Precisam de ajuda? Assistam aos tutoriais: “ARE YOU PART OF A TEAM?” e “TUTORIAL 
VIDEO FOR APP AND FORM”  . 
  
 

• As T-shirts: 
  
Sessões de recuperação das t-shirts: Quando? A partir do 13/09/21 
                                                               A que hora? das 10h à 18h 

                                        Onde? Cap Magellan, 7 Avenue Porte de Vanves, 
75014 Paris, Interphone SCMP CM CCPF 

  
Se não tiverem a possibilidade de vir buscar as vossas t-shirts, não entrem em pânico, 
corram ou caminhem com uma vossa! 
  
 

https://emex.voqin.com/b2run/register?reg_type_id=110791
https://emex.voqin.com/b2run/register?reg_type_id=110791
https://emex.voqin.com/b2run/register?reg_type_id=110791
https://emex.voqin.com/b2run/tutoriais?i=00AtgpisQrwQ35TqFabvf5sCeE91KqqO&lang=pt
https://emex.voqin.com/b2run/tutoriais?i=00AtgpisQrwQ35TqFabvf5sCeE91KqqO&lang=pt
https://emex.voqin.com/b2run/tutoriais?i=00AtgpisQrwQ35TqFabvf5sCeE91KqqO&lang=pt
http://go.swoogo.com/ls/click?upn=-2Ff1BVIe7QcC7c0cvmlJk4Tn1HoAJmIlCoOHQiEdcMMiPZPqwsgVfoOpX4vptTy1aEXQH_T4arq6yvC8RcnJckc3CbPtZ3sRInF4pCK95e3YL3wlwm6kLTwj7VmO8GMQirOPfMjZN6CEvjzT-2BVx-2FXhcyXzOy1OgjYDPXk3R-2FL-2BA-2FCkusx0XzMXQnZW1oW2GcOj4eGU9m-2BsNenHxEzqisk6arMAYqm-2FvvL5224NuWL2vEgRBpsSCNmufoheYItP5wCzS3lmcDqKKMYhyXWfB-2B6GSOhy-2BsYVIZnYygBBdDLPUef1g2-2FhREnjARntU1LxVMLy-2Fm0QgqWVLW04mIduSfBb5AoAK4wyt5UD3n09bVyXL1RVgN4-3D
http://go.swoogo.com/ls/click?upn=-2Ff1BVIe7QcC7c0cvmlJk4Tn1HoAJmIlCoOHQiEdcMMhK9SKGfN-2BvIKu7aXxHpcVHyA3w_T4arq6yvC8RcnJckc3CbPtZ3sRInF4pCK95e3YL3wlwm6kLTwj7VmO8GMQirOPfMjZN6CEvjzT-2BVx-2FXhcyXzOy1OgjYDPXk3R-2FL-2BA-2FCkusx0XzMXQnZW1oW2GcOj4eGU9m-2BsNenHxEzqisk6arMAYqWJ4vpIpBde3qRmpa8YHn5QbLIsUGCPmW9Yhj9IBc-2FXWzqo-2FaNhpMUWgDC-2BMRONk24ILYpUltnltDriyAkSpmOb2SFtx1lf1RkOWYjb0FGFokVC8a9RJFX7p-2FYqlh5s7oeXAdOkFy7Al8djTgr61DE-3D


 
 

• Fotos e FAQ: 
  
No 16 de setembro, corram ou caminhem pela boa causa e ajudem a Cap Magellan a 
recolher fundos para um projeto de solidariedade!  
Aqui estão algumas imagens da edição 2020 do B2Run. 
 
  

F.A.Q. 

Os km percorridos antes do evento também contam?  
Sim, antes da corrida do 16/09, os treinos também contam (até quando 
andas de metro!). A isto chamamos de “pré-evento”, no qual poderão 
caminhar, andar e até andar de bicicleta. No 16 de setembro poderão 
caminhar ou correr. 
 
  
A que hora e data se realiza o pré-evento? 
A partir de hoje, poderão treinar para a corrida a qualquer hora do dia! 
Apenas precisam de anotar a distância percorrida e o a duração na 
aplicação. Vão precisar de uma prova dos kms percorridos. Para isso, 
podem tirar um screenshot do vosso percurso de uma apllicacação como 
o Google Maps ou ainda aplicações de Saúde e Desporto do vosso 
télémovel. 
 
 
Como contabilizar os km dos treinos? 
Abrir aplicação e fazer login, clicar em “opções” (nos três pontinhos canto 
superior direito), escolher a opção “Form” et submeter os dados e um 
screenshot do vosso percurso. 
 
 
Como contabilizar os km no dia 16 de setembro?  
Na aplicação, depois do login feito, cliquem no canto inferior direito no 
ícone “Taça”, chegará a “Desafios”. Clique em “Desafios”, e depois em 
“Aderir ao Desafio”. Encontrará a imagem que se segue, resta-vos 
preencher os campos. 
 
  
Quantos km devem ser comunicados? 
Tanto no pré-evento como no evento, deverão submeter a prova dos kms 
na aplicação móvel, clicando nos três pontinhos. Em “Empresa“, 
selecione: Fidelidade France. Para provar a quantidade de quilómetros 
percorridos, tirem foto do percurso percorrido no vosso telemóvel (google 
maps ou equivalente, e anexem a imagem). 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Vl3kdSgWyB8&t=86s


 
 

 
  
Qual o valor originado por km percorrido em favor da Cap Magellan? 
Aquando do pré-evento (treino), entre hoje e o dia 15/09: 50cts por km 
Aquando do evento do dia 16/09: 1 euro par km 
  
 
A que hora se realiza a corrida/caminhada, no 16 de setembro? 
O ideal é de a fazer entre as 19h30 e as 21h (hora de Paris) de forma a 
seguir o evento em direto. Se não estiverem disponíveis neste intervalo, 
não entrem em pânico, qualquer horário no dia 16/09 será válido. Basta 
correr ou caminhar no 16, preenchendo o formulário da foto acima e não 
haverá problema nenhum. 

  
  
Não hesitem em tirar fotos no dia D e fazer upload no espaço câmera da aplicação para ficar 
com uma recordação deste dia incrível! 
  
  
Contamos convosco! 
  
  
  
 


