Ketentuan Pocari Sweat Run Indonesia 2021
Apakah Pocari Sweat Run Indonesia 2021?
Pocari Sweat Run Indonesia 2021 adalah sebuah event lari yang diselenggarakan oleh
Pocari Sweat. Event lari ke-8 ini menargetkan 100.000 pelari dengan membawa konsep
hybrid, yaitu menggabungkan konsep event virtual dan offline secara serentak di hari yang
sama. Waktu penyelenggaraan adalah 24 Oktober 2021.
Untuk event virtual, aktivitas lari dilakukan di luar ruang atau dalam ruang yang bisa
dilakukan dari lokasi dan rute yang Anda tentukan sendiri.
Aktivitas yang dilakukan bisa dalam bentuk lari, jogging, atau menggunakan kursi roda bagi
penyAndang disabilitas. Lokasi aktivitas bisa di jalan raya, jalur trail, di taman sekitar rumah,
di trek atletik atau bisa di treadmill jika Anda ingin berlari di dalam ruangan.
Untuk dapat berpartisipasi di virtual event di Pocari Sweat Run Indonesia 2021, Anda perlu
menggunakan aplikasi ponsel berbasis GPS atau s
 portwatch.
Untuk event offline, aktivitas lari akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh
penyelenggara.
Registrasi event offline baru akan dibuka di kemudian hari. Penyelenggara terus berdiskusi
dan mengikuti arahan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait jumlah kuota pelari yang
diizinkan untuk berpartisipasi. Pantau media sosial Instagram dan Twitter @PocariSportID
untuk informasi selanjutnya. Kategori lomba, variasi slot, dan race package untuk offline
event akan diumumkan bersamaan dengan pembukaan registrasi o
 ffline.
REGISTRASI EVENT VIRTUAL
1. Berapakah biaya registrasi event virtual di Pocari Sweat Run Indonesia 2021?
Registrasi event virtual Pocari Sweat Run Indonesia 2021 akan dibagi dalam lima
paket utama. Setiap paket, kecuali paket Running For Kid, akan memiliki kategori
jarak yaitu Marathon, Half Marathon, 10K, 5K dan 3K. Biaya registrasi setiap kategori
jarak yang ada di dalam satu paket adalah sama.

Berikut biaya registrasi berdasarkan paket dan produk yang didapat:
Medal Package
:
Rp.160.000
(termasuk e-bib, e-certificate, produk Pocari Sweat dan medali)
Medal & Finisher Jacket
:
Rp.450.000
(termasuk e-bib, e-certificate, produk Pocari Sweat, medali, finisher jacket)
Medal & Running Jersey Package :
Rp.285.000
(termasuk e-bib, e-certificate, produk Pocari Sweat, medali dan running jersey)
Running For Kid Package
:
Rp.160.000
(termasuk e-bib, e-certificate, produk Pocari Sweat dan medali)
Free Package
:
Gratis
(termasuk e-bib dan e-certificate)
2. Kapankah event virtual di Pocari Sweat Run Indonesia diadakan?
Pada hari Minggu, 24 Oktober 2021.
3. Pukul berapakah virtual di Pocari Sweat Run Indonesia dimulai?
Waktu start akan diinformasikan selanjutnya melalui kanal media sosial Twitter atau
Instagram @pocarisportid.
4. Bagaimana melakukan registrasi event virtual di Pocari Sweat Run Indonesia 2021?
Registrasi akan dibuka pada 10 Maret 2021 mulai pukul 13.00 WIB melalui aplikasi
Born To Sweat. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi Born To Sweat supaya
bisa melakukan registrasi. Segala aktivitas registrasi dan pembayaran dilakukan
HANYA melalui aplikasi Born To Sweat.
5. Apakah bisa mendaftar event virtual sekaligus event offline di Pocari Sweat Run
Indonesia 2021?
Bisa, Anda diperbolehkan untuk mengikuti keduanya.
6. Apakah aplikasi Born To Sweat harus terpasang di ponsel saya untuk melakukan
registrasi event virtual di Pocari Sweat Run Indonesia 2021?
Ya, pastikan aplikasi Born To Sweat sudah terpasang supaya bisa melakukan
registrasi event virtual. Jika belum terpasang, segera unduh aplikasi di Android/ Play
store atau Apple store.
Jika sudah terpasang sebelumnya, pastikan Anda sudah memperbaharui aplikasi
dengan versi yang terbaru.
7. Bagaimana cara melakukan transaksi pembayaran saat registrasi event virtual?
Anda bisa melakukan pembayaran dengan 2 cara yaitu dengan kartu kredit ATAU
transfer bank nomor rekening Bank Permata.
Segera selesaikan pembayaran Anda dalam waktu 30 menit. Setelah 30 menit nomor
rekening akan menjadi nonaktif dan tidak bisa digunakan untuk pembayaran.

8. Apakah saya dapat mengubah data diri setelah saya sudah terkonfirmasi menjadi
pelari?
Anda TIDAK BISA mengubah data diri Anda. Pastikan untuk memasukkan data
dengan benar dan lengkap pada saat proses registrasi.
9. Jika saya mendaftar registrasi event virtual Pocari Sweat Run Indonesia 2021, apa
saja yang saya dapat?
Berikut produk yang Anda dapatkan berdasarkan paket yang Anda pilih. Syarat dan
ketentuan berlaku. SIlakan cek Instagram @PocariSportID untuk informasi
selengkapnya:

10. Apakah ada batasan umur untuk mengikuti event virtual Pocari Sweat Run
Indonesia 2021?
Batasan umur untuk mengikuti kategori jarak di event virtual Pocari Sweat Run
Indonesia 2021 adalah sebagai berikut:
Kategori Marathon
Kategori Half Marathon
Kategori 10K
kategori 5K dan 3K

: usia minimal minimal 18 tahun
: usia minimal 17 tahun
: usia minimal 15 tahun
: usia minimal 12 tahun.

Batasan ini ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan Anda sebagai
pelari dan peserta. Jika usia Anda di bawah ketentuan ini, Anda masih boleh
berpartisipasi tetapi pastikan Anda dalam keadaan sehat dan bugar dan sudah
pernah berlari sebelumnya di jarak yang Anda pilih. Bila perlu, Anda dapat berlari
bersama pelari lain yang sudah berpengalaman di jarak yang Anda pilih.

Lari virtual ini bersifat mandiri sehingga petugas medik profesional tidak tersedia
layaknya mengikuti lomba lari offline di jalan raya.
11. Apa saja Safety Procedures untuk berlari di event virtual Pocari Sweat Run
Indonesia 2021?
Demi memastikan keamanan Anda selama berlari, peserta WAJIB mengikuti
prosedur keamanan saat berlari yaitu:
a) Pilih Lokasi Lari yang Aman dan Hindari Keramaian
Bila kamu memilih rute berlari di luar rumah, pastikan kamu tidak melalui rute
lokasi zona merah. Pilihlah lokasi yang aman dan relatif sepi dan cukup luas
untuk menjaga jarak dengan orang lain.
b) Jaga Jarak
Tetap jaga jarak dengan orang lain minimal 5-6 meter ketika berlari diluar
rumah.
c) Jaga Kebersihan
Selama berlari selalu jaga kebersihan dengan tidak menyentuh benda apapun
di sekitar. Jaga tangan dalam keadaan tetap bersih dan hindari menyentuh
wajah. Jika memang memungkinkan, kamu bisa membawa h
 and sanitizer.
d) Cukup Hidrasi
Persiapkan minum atau Pocari Sweat untuk menghindari dehirasi selama
berlari. Disarankan untuk minum setiap 2,5 KM.
e) Masker
Peserta WAJIB membawa masker bila berlari di luar rumah (outdoor).
Gunakan bila melewati keramaian atau berpapasan dengan orang lain.
Turunkan intensitas lari saat memakai masker.
f) Jaga Kesehatan dan Cek Kondisi sebelum Hari Lomba
Jika badan dalam kondisi kurang baik, jangan paksakan untuk tetap berlari.

SISTEM ANTREAN REGISTRASI EVENT VIRTUAL
1. Apakah sistem antrean registrasi di event virtual Pocari Sweat Run Indonesia 2021?
Untuk mengantisipasi tingginya antusiasme registrasi event virtual di Pocari Sweat
Run Indonesia 2021 dan memberikan kenyamanan peserta pada saat registrasi,
sistem antrean akan diterapkan.
2. Bagaimana sistem antrean bekerja?

Sama seperti penerapan sistema antrean pada umumnya, ketika registrasi event
virtual dibuka pada 10 Maret 2021 pukul 13.00 WIB, maka sejumlah peserta dalam
kuota tertentu akan masuk ke dalam sistem registrasi dan melakukan registrasi.
Pendaftar yang tidak termasuk dalam kuota akan diberikan nomor antrean dan
menunggu dalam rentang waktu tertentu. Waktu tunggu untuk masuk ke sistem
registrasi akan diinformasikan di halaman sistem antrean.
3. Jika meninggalkan aplikasi Born To Sweat, apakah akan kehilangan nomor antrean?
TIDAK. Jika Anda harus melakukan aktivitas lain di ponsel dan harus meninggalkan
sejenak aplikasi BTS, Anda tidak kehilangan nomor antrean. Jika Anda kembali ke
aplikasi Born To Sweat, Anda masih berada di nomor antrean yang sama dan waktu
tunggu Anda akan tetap berjalan.
4. Apakah ada masa tenggang (grace periode) ketika saya sudah mendapatkan giliran?
YA, ADA. Masa tenggang adalah batasan waktu ketika giliran Anda masuk ke dalam
sistem registrasi. Masa tenggang yang diberikan adalah 10 menit.
Ketika giliran Anda sudah diberikan, tetapi Anda belum menggunakan, Anda
diberikan waktu maksimal 10 menit untuk menggunakan giliran Anda masuk ke
sistem registrasi.
Jika 10 menit berakhir dan Anda belum masuk ke dalam sistem registrasi, maka
nomor antrean Anda akan hangus dan Anda harus mengulang antrean kembali dari
awal.
5. Apakah calon peserta yang sudah mendapatkan antrean secara otomatis akan
mendapatkan slot registrasi?
TIDAK. Jika Anda berada di antrean, Anda menunggu giliran untuk masuk ke sistem
registrasi. Jika slot registrasi sudah habis ketika Anda masih berada dalam antrean,
maka pendaftaran otomatis akan ditutup dan sistem antrean akan ditutup. Untuk
mendapatkan antrean lebih awal, pastikan koneksi internet Anda stabil.

WAKTU PELAKSANAAN EVENT VIRTUAL
1. Kapan saya dapat berlari di event virtual Pocari Sweat Run Indonesia 2021?
Acara lari diselenggarakan pada 24 Oktober 2021, secara serentak di seluruh
Indonesia
2. Apakah ada batasan waktu di event virtual Pocari Sweat Run Indonesia 2021?
Batas waktu maksimal (Cut-off) masing-masing kategori yaitu:
Kategori Marathon adalah 7 jam
Kategori Half Marathon 3,5 jam
Kategori 10KM a
 dalah 2 jam
Kategori 5KM adalah 1 jam
Kategori 3KM adalah 45 menit

Kategori Running For Kid a
 dalah 30 menit.
3. Apakah saya harus memiliki sportwatch untuk dapat mengikuti event virtual Pocari
Sweat Run Indonesia 2021?
Jika Anda tidak memiliki sportwatch, Anda dapat menggunakan aplikasi berbasis
GPS di smartphone untuk merekam lari Anda. Pastikan Anda sudah mengunduh dan
memiliki akun di aplikasi berbasis GPS untuk pengguna Android ataupun Iphone.
Penggunaan s
 portwatch tidak diwajibkan.
4. D
 apatkah saya menyelesaikan lari event virtual menggunakan treadmill?
Tentu saja bisa. Pastikan aplikasi yang Anda gunakan mendukung mode lari indoor
(treadmill).
Anda dapat menggunakan sportwatch yang menyediakan fitur lari treadmill (indoor).
KETENTUAN LARI EVENT VIRTUAL
1. Apakah saya harus menyelesaikan jarak lari tepat sesuai kategori yang saya pilih?
Benar, jarak lari Anda harus tepat sesuai dengan kategori yang Anda ikuti. Jika tidak
sesuai, maka catatan lari Anda akan didiskualifikasi.
Tetap disarankan untuk Anda menambah jarak lari minimal 10 meter untuk
memastikan bacaan perangkat GPS tidak kurang dari jarak yang telah ditentukan.
Jika jarak lari yang Anda selesaikan kurang dari kategori yang dipilih maka hasil lari
Anda tidak akan ditampilkan.
2. Dapatkah saya berlari lebih jauh dari kategori jarak yang saya pilih?
Boleh, namun sebaiknya Anda tetap berlari sesuai kategori jarak yang Anda pilih. Jika
Anda ingin menambah jarak dapat dilakukan dalam kisaran 10 meter untuk
memastikan jarak Anda tidak kurang dari kategori yang diikuti.
3. Apa yang terjadi jika saya tidak menyelesaikan jarak sesuai dengan kategori jarak
yang diikuti atau jarak lari saya kurang dari kategori jarak yang diikuti?
Jika Anda tidak menyelesaikan jarak sesuai kategori yang diikuti atau jarak lari Anda
kurang, Anda akan terdiskualifikasi dan catatan lari Anda tidak akan muncul di hasil
event virtual Pocari Sweat Run Indonesia 2021.
4. Dapatkah saya menyelesaikan kategori jarak saya dalam beberapa kali lari?
Tidak. Anda harus menyelesaikan kategori jarak lari Anda dalam 1 (satu) kali lari
sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Sebagai ilustrasi, jika ada mendaftar di kategori jarak 10K, Anda TIDAK BISA lari 5KM
di pagi hari dan menyelesaikan jarak 5K sisanya di siang hari.
5. Apakah ada podium di event virtual Pocari Sweat Run Indonesia 2021?
Tidak ada podium di event virtual Pocari Sweat Run Indonesia 2021. Catatan lari
Anda akan ditampilkan di hasil lari Pocari Sweat Run Indonesia 2021 dan peringkat
Anda akan diurutkan berdasarkan catatan waktu Anda.
6. Apakah saya akan mendapatkan nomor bib?
Anda akan mendapatkan nomor e-bib (bib elektronik). Nomor bib elektronik ini bisa
Anda unduh dengan cara login ke akun Anda di link yang digunakan saat registrasi.
Silakan unduh dan cetak nomor bib Anda secara mandiri untuk difoto atau digunakan
pada saat lari.
7. Apakah saya harus menggunakan nomor BIB?
Setiap peserta akan diberikan BIB elektronik (e-BIB) yang dapat Anda unduh di akun
registrasi Anda. Anda tidak diwajibkan untuk menggunakan nomor BIB pada saat
berlari di Pocari Sweat Run Indonesia 2021.
8. Apakah peserta mendapatkan running jersey dan apa yang harus saya kenakan saat
hari lomba?
Running jersey hanya didapatkan jika Anda membeli paket Medal & Running Jersey
pada saat registrasi. Paket running jersey akan dikirimkan sebelum penyelengaraan
event virtual.
Jika Anda tidak membeli paket Medal & Running Jersey, Anda disarankan untuk
mengenakan jersey berwarna biru pada saat hari lomba tanggal 24 Oktober 2021
nanti.
9. Apakah peserta dengan kategori marathon akan mendapatkan finisher jersey?
Peserta hanya akan mendapatkan paket sesuai dengan yang dipilih, Keterangan
paket lomba bisa di lihat dalam tabel harga (lihat REGISTRASI EVENT VIRTUAL, poin
9).
10. Dimana saya dapat berlari pada saat Pocari Sweat Run Indonesia 2021? Apakah
saya harus mengikuti rute tertentu?
Anda dapat berlari di rute mana saja yang dapat Anda tentukan sendiri. Jadi tidak
ada rute tertentu yang harus Anda ikuti. Pastikan Anda mengikuti panduan dari
pemerintah atau otoritas kesehatan setempat mengenai aktivitas luar ruang selama
pandemi COVID-19.
Untuk memastikan rute yang baik dan aman, pastikan Anda mengikuti dua panduan
berikut:

(1) Total turun elevasi yang direkomendasikan adalah 2 meter per 1 km
sepanjang kategori lari yang Anda pilih. Sehingga Anda tidak dianjurkan berlari di rute
yang terlalu menurun yang bisa memberikan Anda keuntungan.
(2) Titik finis lari Anda diharapkan tidak melebihi 50% dari jarak lari Anda.
Jika Anda berlari di kategori jarak 10K, Anda dapat berlari dan memutar di titik 5K
untuk kembali ke titik mulai lari Anda. Rute berputar (looping) dianjurkan.
11. Apakah pengguna kursi roda dapat mengikuti event ini?
Jika Anda penyAndang disabilitas dan menggunakan kursi roda, Anda diperbolehkan
mengikuti event ini dan menggunakan kursi roda. Pastikan Anda beraktivitas di
tempat yang aman dan pastikan untuk mengikuti panduan dari Pemerintah Pusat/
Pemerintah Daerah atau otoritas kesehatan mengenai aktivitas luar ruang selama
pandemi COVID-19.
12. Dapatkan saya menyelesaikan lari saya dengan menggunakan treadmill?
Tentu saja. Pastikan aplikasi ponsel atau sportwatch yang Anda gunakan saat berlari
di treadmill memiliki mode lari indoor/treadmill.
13. Dapatkan saya berlari bersama dengan pelari lain?
Anda boleh berlari dengan pelari lain untuk menyelesaikan kategori jarak Anda.
Pastikan Anda mengikuti panduan dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau
otoritas kesehatan mengenai aktivitas luar ruang selama pandemi COVID-19.

RUNNING FOR KID
1. Apakah ketentuan untuk mendaftar di paket Running For Kid?
Usia anak berusia maksimal 12 tahun.
2. Berapakah jarak lari yang harus ditempuh?
Tidak ada batasan jarak yang ditempuh. Batas waktu untuk menyelesaikan lari
adalah 30 menit.

APLIKASI RUNNING TRACKER
1. Aplikasi apa yang digunakan untuk tracking catatan pelari di Pocari Sweat Run
Indonesia 2021?
Aplikasi yang digunakan untuk tracking catatan waktu lari adalah Sportheroes
(https://app.myvrace.com/). Sportheroes akan merekam catatan waktu lari Anda dan
akan melakukan ranking secara langsung/live.

2. Apakah saya harus memiliki akun Sportheroes untuk dapat berpartisipasi di Pocari
Sweat Run Indonesia 2021?
Ya, Anda harus memiliki akun Sportheroes untuk registrasi dan berpartisipasi di
Pocari Sweat Run Indonesia 2021. Akun Sportheroes digunakan untuk mencatat lari
Anda yang direkam melalui aplikasi smartphone atau s
 portwatch berbasis GPS.
3. Bagaimana jika saya tidak memiliki akun Sportheroes?
Silakan masuk ke laman Sportheroes di https://myvrace.com/ kemudian membuat
akun secara gratis.
Pastikan Anda sudah memiliki akun Sportheroes supaya bisa berpartisipasi di event
virtual Pocari Sweat Run Indonesia 2021.
4. Bagaimana untuk bergabung di event Pocari Sweat Run Indonesia 2021 yang ada di
Sportheroes?
Setelah registrasi Anda terkonfirmasi, Anda akan mendapatkan kode voucher. Kode
voucher ini digunakan untuk mendaftar event Pocari Sweat Run Indonesia 2021 yang
ada di Sportheroes. Tahapan yang dilakukan:
1. Ikuti tautan yang ada di halaman konfirmasi registrasi (pastikan Anda telah
login ke akun Anda di Sportheores).
2. Ketika sistem meminta kode voucher, silakan masukkan kode voucher
tersebut.
3. Lakukan koneksi ke aplikasi lari yang Anda gunakan.
4. Jika kode voucher valid, maka Anda sudah terhubung ke event Pocari Sweat
Run Indonesia 2021 yang ada di Sportheroes.
5. Apakah setelah menyelesaikan lari saya harus mengirimkan hasil lari?
Anda tidak perlu mengirimkan hasil lari Anda. JIka aplikasi lari Anda sudah
terkoneksi dengan Sportheroes, maka catatan lari Anda di hari event akan otomatis
tersinkron ke Sportheroes.
Pastikan bahwa aplikasi lari Anda sudah terkoneksi ke akun Sportheroes Anda.
6. Apakah perlu mengunggah foto hasil lari untuk mengirimkan hasil lari?
Jika Anda sudah menghubungkan aplikasi lari Anda ke akun Sportheroes, maka
catatan lari Anda dapat terkirim otomatis ke sistem kami, sehingga Anda tidak perlu
mengirimkan foto hasil lari Anda. Pastikan hasil lari Anda sudah terekam dan
tersimpan, serta sudah disinkronisasikan ke aplikasi lari Anda.

ASURANSI PERLINDUNGAN OLAHRAGA AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS DARI ASTRALIFE
1. Apakah semua peserta mendapat asuransi olahraga?
IYA, Anda mendapat asuransi olahraga AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS dari
astralife pada hari perlombaan Pocari Sweat Run diselenggarakan
2. S
 iapa saja yang bisa termasuk untuk mendapat kan manfaat asuransi ini?
Untuk semua pelari yang sudah terdaftar dan berwarga negara Indonesia (WNI)
dengan rentang usia 18 – 69 tahun. Pelari akan menerima e-certificate sebagai bukti
kepesertaan asuransi AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS dari Astra Life.
3. A
 pa saja manfaat yang dapat diterima dari kepersetaan asuransi ini?
a. Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan – Rp. 15.000.000,b. Manfaat biaya perawatan karena kecelakaan – Rp. 1.500.000,4. S
 iapa penerima manfaat asuransi ini?
Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka yang akan menjadi Penerima Manfaat
adalah pihak-pihak di bawah ini yang dapat dibuktikan memiliki insurable interest
dengan Peserta dengan urutan prioritas sebagai berikut:
·
·
·
·
·

Pasangan yang sah pada saat kejadian yang dipertanggungkan;
Anak yang sah;
Orang tua kandung;
Saudara kandung; atau
Ahli waris lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan disetujui oleh Penanggung.

5
 . A
 pakah ada pengecualian dalam penerima manfaat kepersetaan asuransi ini?
Ada beberapa hal yang menjadi pengecualian, meliputi :
●

●

●

Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun
tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan,
pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara,
keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk
namun tidak terbatas pada balap (kecuali yang menapakkan kaki),
olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, olahraga di
udara, aktivitas seperti terbang, olahraga kontak fisik atau olahraga air
(kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);
Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat
penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;

●

●

Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena
Peserta tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan
bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak; atau
Mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau
bahan-bahan terlarang lainnya.

PENAWARAN TAMBAHAN ASURANSI PERLINDUNGAN OLAHRAGA iSPORT DARI
ASTRALIFE
1. Bagaimana memperoleh tambahan perlindungan asuransi olahraga selama
mengikuti event virtual Pocari Sweat Run Indonesia 2021?
Di dalam pendaftaran ada tambahan terkait perlindungan asuransi selama event
berlangsung, akan dijual produk asuransi olahraga iSport dari Astra Life. Anda dapat
membeli produk ini selama pendaftaran, atau melalui website ilovelife.co.id.
2. A
 pakah saya wajib membeli produk ini?
TIDAK, Anda tidak diwajibkan untuk membeli produk asuransi olahraga iSport dari
Astra Life.
3. B
 erapa harga produk asuransi olahraga iSport dari Astra Life?
Berikut produk yang ditawarkan:

4. A
 pakah ketentuan lain dari produk asuransi olahraga iSport dari AstraLife?
Asuransi olahraga ini berlaku untuk olahraga running. Masa berlaku adalah 18-24
Oktober 2021 dan hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) saja.

