


Convidamos a todos à nossa festa de confraternização, este ano a Festa 
será no Bovinus Grill na Av. Paulista nº 735 .  Infelizmente o local 
comporta apenas 300 pessoas (atletas e acompanhantes) e os convites 
serão limitados a este número. 
Adquira logo seus convites, pois as lembranças desse ano serão inéditas 
e imperdíveis! 
Atletas que não adquirirem o convite não receberão sua lembrança e nem 
participarão do evento. 

Informamos que todos os atletas que tenham participado do Circuito e 
adquirirem o convite, receberão a lembrança de “finisher” (até o último 
colocado, mesmo tendo participado de uma única Etapa), os três 
melhores do ano de cada categoria receberão lembranças diferenciadas 
e somente o próprio atleta terá o direito de recebê-la (não será aceito 
representante). 
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Preço dos convites (ingresso) 
 
Até dia 19/11   
R$138,00 por pessoa, para lembrança de 1 prova 
R$138,00 por acompanhante 
R$65,00 por provas adicionais 
A partir 20/11 o preço por pessoa será de R$158,00 
 
  
Crianças de até cinco anos não pagam, porém o seu nome deverá 
constar na lista (reserva de lugar) e crianças de 6 a 9 anos 
(convidados) pagam meia, será obrigatório à apresentação de R.G. 
ou certidão de nascimento para a confirmação da idade. 
  
Todos os participantes que adquirirem o convite receberão uma 
identificação no local, sem a qual não poderão entrar ou participar 
do evento. O local estará fechado para o evento e acesso somente 
mediante o nome na lista. 

Preço dos convites (ingresso) 
 
Até dia 19/11   
R$138,00 por pessoa, para lembrança de 1 prova 
R$138,00 por acompanhante 
R$65,00 por provas adicionais 
A partir 20/11 o preço por pessoa será de R$158,00 
 
  
Crianças de até cinco anos não pagam, porém o seu nome deverá 
constar na lista (reserva de lugar) e crianças de 6 a 9 anos 
(convidados) pagam meia, será obrigatório à apresentação de R.G. 
ou certidão de nascimento para a confirmação da idade. 
  
Todos os participantes que adquirirem o convite receberão uma 
identificação no local, sem a qual não poderão entrar ou participar 
do evento. O local estará fechado para o evento e acesso somente 
mediante o nome na lista. 


