Circuito Paulista de Travessias Aquáticas e
Circuito Paulista Universitário

4ªetapa do ano - 14 de Abril de 2019
Bertioga, Canto do Indaiá.
Para Chegar Lá: Seguindo para Bertioga, passa a entrada principal da cidade, seguir em frente até um
viaduto que liga Mogi-Bertioga, antes de passar o viaduto entrar a direita e seguir até uma avenida, entrar
a direita e contornar p/ a esquerda, seguir em frente mais ou menos 2km, entrar a direita na R. Manoel
Ruas Peres, até o fim. Referencia Av. do Telégrafo e Indaiá Praia Hotel (te.(13) 3313-1131
Local – Canto do Indaiá, referencia -Indaiá Praia Hotel, SENAI.
Início previsto p/ a 1ª prova do dia: às 9:30hs. Prova de 1000m. As demais provas seguirão a ordem
dos acontecimentos.
Inscrição – As inscrições deverão ser realizadas utilizando o sistema online. Primeiro passo é
necessário fazer um pequeno cadastro e depois realizar a inscrição. No gaivotaseventos.com.br, menu
lateral de cor verde - clique no item – Inscrição. Para agilizar ser “aprovado” é necessário enviar o
comprovante de depósito p/ inscricao@gaivotaseventos.com.br.
Informação – inscricao@gaivotaseventos.com.br ou tel. 5575-4958.
O depósito bancário deverá ser realizado em Banco Itaú, ag. 0368 c/c 07985-1 em nome de Issamo Nishioka.

Desconto especial para quem fizer as inscrições antecipadamente.
Valendo este desconto até o dia 05 de Abril (Sexta feira). Pagamento à vista.
R$127,00 uma prova + R$39,00 por cada prova adicional. Provas estas valendo p/ o mesmo dia e p/
um único atleta.
Do dia 06 de abril, à data limite para as inscrições on-line será impreterivelmente até às 17h do dia
10 de Abril (4ª feira) . Não aceitaremos cancelamento das inscrições ou alterações após a data limite.
Os valores cobrados serão os seguintes:
06/04 até 10/04 (4ª feira)
R$ 145,00 (uma prova)
R$ 39,00 (as provas adicionais)
R$ 90,00 (Inscrição da prova Universitária)
R$25,00 – Equipado Militar

Após a data limite e no dia da prova
R$ 185,00 (uma prova )
R$ 45,00 (as provas adicionais)
R$ 185,00 ( Prova Universitária)
R$ 185,00 (Prova Equipado Civil)

Militares, devidamente identificados (RE) e na Prova Equipada;1º lote - R$22,00 e 2º lote R$25,00.
Mandar junto com o comprovante o seu nº de RE – Email: inscrição@gaivotaseventos.com.br.
Regulamentos e inscrições do Circuito (500m,1000m Universitário e Triatleta) , 3000m (Equipado e
Triatleta) nos sites www.gaivotaseventos.com.br
Realização: Gaivotas Eventos
Apoio: Prefeitura Municipal de Bertioga-Secretaria de Esportes

Issamo Nishioka
Diretor Geral de Esportes Aquáticos
Diretor da CPTA
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