Tendo como base a conduta das principais competições esportivas do Brasil e do
mundo e considerando a instabilidade do atual cenário, onde ainda não há data
definida para o retorno de grandes eventos, a Sagaz Esportes considera como um
grande risco não dispor do planejamento adequado, que demanda meses de antecedência, para a realização do evento com a qualidade e segurança necessárias.
Preocupamo-nos, antes de tudo, em preservar as centenas de pessoas envolvidas
entre atletas, familiares, colaboradores e parceiros. Dessa forma, decidimos adiar a
7º Edição do evento, a princípio para o primeiro semestre de 2021.

PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE O ADIAMENTO
O Storm Challenge irá acontecer?
Sim, o evento irá acontecer. Estamos empenhados e comprometidos com a realização da 7ª edição do Storm Challenge. Porém temos que ter paciência e aguardar as
informações e liberações necessárias dos órgãos públicos e sanitários.

Existe uma nova data para o Storm Challenge?
Como ainda não temos datas oficiais para liberações de eventos, não podemos determinar uma, porém pretendemos realizar no primeiro semestre de 2021.

O Storm Challenge será em outro lugar?
Pretendemos manter o local definido na etapa, já que o valor investido no aluguel
não foi devolvido para a organização. Porém, sempre estamos abertos a novos
locais que possam gerar uma experiência inovadora e única para os nossos eventos.

Decidi não participar do Storm Challenge, terei a
devolução do valor da inscrição?
O evento não foi cancelado, foi adiado devido à pandemia que enfrentamos. Estamos alinhados com os órgãos públicos, todo o setor de eventos, turismo e aviação,
que até o momento garante o crédito ou a inscrição/ingresso aos eventos adiados,
amparados pela MP 948/2020. Se mesmo assim você não quiser participar, tem a
opção de repassar a sua vaga para outro interessado ou poderá dispor do crédito
no valor da inscrição para uma próxima edição, ou até mesmo outros produtos e
eventos realizados pela Sagaz Esportes (como Storm do Bem, Kvra Games, Transformers Run Virtual, Rei e Rainha dos Benchmarks, entre outros que lançaremos
no próximo ano) desde que nos informe sua opção até o dia que anunciarmos a
nova data. As condições de estorno continuam as mesmas do item 4.7 do regulamento do Storm Challenge #7 2020.

Quero me inscrever para a nova data. Como prosseguir?
Todos que se inscreveram anteriormente ao adiamento estão automaticamente
com suas vagas garantidas para a etapa que será remarcada. Quem ainda não se
inscreveu, deverá aguardar o anúncio da nova data e abertura de novas vagas.

Estamos à disposição para ajudá-los!
Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo e-mail:
contato@sagazesportes.com.br

