
ANEXO A: 

 

 

                                                  III Volta à Ilha de Itaparica – 13/08/2022 

 

Nome da equipe:________________________________Categoria:_______________________ 

Dados do responsável pelo pagamento: 

Nome:  
 

Endereço 
(Completo): 

 
 

E-mail:  
 

Telefones:  
 

CPF:  
 

Data de 
pagamento do 
boleto ou 
depósito . 

 

                                                               

  VALORES DAS INSCRIÇÕES: 

 1º LOTE: DO LANÇAMENTO DO EVENTO ATÉ 12/06/2022. 

• Categoria Tradicional: Tahitiana V3: Equipe de 5(cinco) remadores. 

R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais).  

• Categoria Tradicional: Havaiana OC4: Equipe de 6 (seis) remadores. 

R$ 2.100,00 (dois mil cem reais).  

• Categoria Tradicionais: Havaiana OC6 e Tahitiana V6: Equipe de 9 (nove) remadores. 

R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).  

• Categoria UNLIMITED OC6 e V6: Equipe de 9 (nove) remadores. 

R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).  
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 2º LOTE: 13/06/2022 À 13/07/2022. 

• Categoria Tradicional: Tahitiana V3: Equipe de 5(cinco) remadores. 

R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

• Categoria Tradicional: Havaiana OC4: Equipe de 6 (seis) remadores. 

 R$ 2.400,00 (dois e quatrocentos reais).   

• Categoria Tradicionais: Havaiana OC6 e Tahitiana V6: Equipe de 9 (nove) remadores. 

 R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).  

• Categoria UNLIMITED OC6 e V6: Equipe de 9 (nove) remadores. 

 R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).  

 

 ALUGUEL DE CANOAS DO CANOA BAHIA. 

O Clube de Canoagem Canoa Bahia poderá disponibilizar canoas para locação, caso estas 

estejam disponíveis segue os valores aplicados serão: 

-  R$ 2.000,00 (dois mil reais) por canoa OC6 e V6, e  

- R$ 1.334,00 (Um mil trezentos e trinta e quatro reais) OC4. 

Obs 1 : Estará incluso no valor da locação : 6 (seis) unidades de borrachas, 1 (balde) de resgate 

de 20lts, 1(um) bailer/vertedouro, 1(um) cabo ante Huli/capotamento ,1(um) cabo de 

resgate/reboque 

 Obs 2: Antes do Briefing o Capitão ou responsável pela equipe deverá juntamente com um 

membro da organização vistoriar os equipamentos e a embarcação locada, onde o locatário 

deverá assinar o termo de vistoria, e responsabilidade por eventuais sinistros. Após finalizar a 

prova deverá ser feita outra vistoria, a título de devolução e baixa. 

 Obs 3: Não estão inclusos remos e coletes. 

BARCO DE APOIO: 

- O Barco de apoio é obrigatório e de responsabilidade de cada equipe. Todavia será fornecida 

pela direção de prova uma lista de embarcações disponíveis para locação, a título de ajudar a 

viabilidade.  

Salientando que a escolha das embarcações é de responsabilidade de cada equipe, não 

vinculando a organização por eventuais problemas mecânicos ou de outra natureza. 

As inscrições serão encerradas no dia 13 de julho de 2022, ou atingido o limite de 20 (vinte) 

equipes inscritas. 

 

 



ANEXO A: 

 

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO OU TRANSFERÊNCIA: 

Opções para pagamento: Depósito via TE/DOC/PIX ou Boleto Bancário. 

Obs: A equipe que optar por fazer transferência bancária deverá enviar o comprovante para o 

email:  brasilvaachalenges@gmail.com  

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: C6 BANK 

Nº do Banco:  336 BANCO C6 S.A. 

Agência: 0001 

Conta Corrente: 6187811-1 

CNPJ: 18.132.635.0001-08 

PIX : brasilvaachalenges@gmail.com  

Favorecido = Canoa Nordeste 

                                                                             UM EVENTO: 

                             

 

                                                                      REALIZADO POR:                                            

                                                    


