
 

 

 

Política de Uso 

O BitRun é um sistema de pontuação exclusivo da PIZZIRANI ESPORTES com a finalidade de bonificar 

nossos clientes com descontos em inscrições de eventos organizados pela empresa, assim como 

bonificações nas compras em nossa loja on-line. 

Para participar do BitRun é necessário realizar o cadastro no site: www.pizziraniesportes.com.br  

Feito o cadastro o usuário e denominado cliente do sistema BitRun. 

O cadastro é livre e gratuito sem que haja qualquer tipo de seleção ou parâmetros de escolha para fazer uso 

do BitRun. Ele será feito na plataforma do sistema FIDELÊCO onde o cliente terá acesso ao seu saldo, 

convidar amigos e realizar as trocas dos produtos. 

Após realizado o cadastro o cliente será inserido na planilha de dados do BitRun e poderá consultar seu 

SALDO a qualquer momento em sua área de cadastro. O cliente poderá solicitar seu saldo quantas vezes 

desejar sem que haja custo ou honorários para tal solicitação. 

Formas de pontuação: 

1. Inscrições em eventos: 

a. Eventos organizados pela PIZZIRANI ESPORTES que constem no site: 

www.pizziraniesportes.com.br. 

b. Somente eventos identificados com o selo BitRun contarão pontos para saldo e 

efetivas bonificações. Eventos não identificados não contarão pontos. 

c. No caso da inscrição em eventos, será creditado ao cliente JÁ CADASTRADO 

o valor de 1 BitRun (VIP) a cada R$ 5,00 de valor agregado. 

d. A partir do cadastro do cliente no sistema BitRun, suas inscrições deverão ter o 

mesmo nome e CPF para serem validadas. 

e. Não serão permitidas trocas ou transferência de BitRun para terceiros. 

2. Conclusão de eventos: 

a. Ao concluir o evento ao qual está devidamente inscrito o atleta receberá mais 3 

BitRun (VIP). 

b. Será utilizado a listagem oficial de cronometragem para a computação dos 

pontos de conclusão do evento. 

3. Pontuação por treinos: 

a. Pontuação exclusiva dos alunos do CLUBE DE CORRIDA PIZZIRANI ativos. 

b. A cada semana de treino realizando no mínimo 3 treinos o aluno somará ao seu 

saldo 1 BitRun (VIP). 

c. Somente serão computados os treinos registrados e inseridos na área do aluno, 

de acesso exclusivo na página: www.pizziraniesportes.com.br. 

 

O BitRun é um sistema gratuito de pontos que poderá ser cancelado ou ter suas pontuações modificadas a 

qualquer momento sem que haja a comunicação com os clientes cadastrados. Da mesma forma, quaisquer 

modificações nos termos expostos neste manual de política de uso serão atualizadas no mesmo. 

O cliente poderá utilizar seu saldo a partir de 50 BitRun, sendo que a cada utilização o valor utilizado será 

abatido do saldo original. No caso de inscrições realizadas utilizando o salto de BitRun o mesmo não será 

revertido em saldo novamente, ou seja, inscrições feitas 100% utilizando o BitRun não serão bonificadas 

para o saldo do cliente. 

O BitRun é um sistema digital de pontuação, não havendo qualquer relação com instituições financeiras ou 

troca por moeda nacional ou qualquer outro tipo de criptomoeda, sendo e única e exclusiva para trocas e 

bonificações no site e eventos organizados pela PIZZIRANI ESPORTES. 
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