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Descrição
PASSEIO CICLÍSTICO ACQUA FITNESS ACADEMIA
Em 2006, ano seguinte da inauguração da empresa, colocamos em
prática a idéia de promover um passeio ciclístico cujo objetivo principal
era estimular a prática da atividades física, pôr em prática o nosso
propósito social e também a divulgação da marca.
Para isso, buscamos parceiros da iniciativa privada e pública, os quais
desde o primeiro ano entenderam o objetivo do evento e durante
esses 14 anos são peças fundamentais para a realização do mesmo.
A cada ano o Passeio foi crescendo e se solidificando enquanto
evento de cunho social e esportivo. Hoje a participação conta com
mais de mil ciclistas diretamente e evolve toda a comunidade. As
crianças em idade escolar, são a maioria dos participantes e com isso
conseguem trazer seus pais e familiares para também "pedalarem"
junto.
O formato adotado é: doação de camisetas alusiva ao Passeio (as
quais são patrocinadas por nossos parceiros) sempre para os 500
primeiros inscritos, a inscrição é 1k de alimento não perecível, onde
são doados a entidades que direcionam para as famílias carentes de
Rondon do Pará e também sorteio de brindes e bicicletas ao final do

Passeio. Normalmente são mais de 1 tonelada de alimentos
arrecadados.
O Passeio se tornou tradição em nosso Município, o qual já entrou no
calendário dos festejos do Aniversário da cidade, sempre fazendo a
abertura de toda a programação. É reconhecido como o maior Passeio
Ciclístico da região. Para nós enquanto organização, é sempre uma
alegria organizar e realizar um evento dessa grandeza, onde podemos
principalmente ajudar o próximo e inspirar pessoas para que também
façam o mesmo, através de uma prática saudável que é a atividade
física.
Mais fotos em nossa redes sociais:
Instagram @aqua_fitnes_academia Facebook Acqua Fitness
Academia
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