
REGULAMENTO OFICIAL  

 

A SOLDADO DE FERRO – está organizando o 2º Passeio de Caiaque e de 

Stand Up – Balneário Barra do Sul – SC 

 

Você esta sendo convidado a resgatar o prazer da 

contemplação, desfrutar o silêncio e sentir a natureza, através 

de uma paisagem deslumbrante. 

Venha simplesmente remar, deixando se levar pelas águas do 

exuberante canal do linguado. 

Um passeio imperdível... 

 

I – DATA, LOCAL E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

1.1.  DATA: 10/02/2019 - (Domingo) 

Obs. Se por motivo de força maior o evento não puder ser realizado no 

domingo dia 10 de fevereiro, por motivo maior, o evento fica automaticamente 

adiado para o domingo seguinte dia 17 de fevereiro, no mesmo horário. 

 

1.2. LOCAL DO EVENTO E CONCENTRAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

Rua Avenida Jaraguá do Sul, nº 27 – em frente ao estabelecimento ORLA – 

Bal. Barra do Sul - SC 

 

1.3. PROGRAMAÇÃO:  

- 08:00 – Abertura do evento e concentração dos participantes  

- 08:30 – Entrega dos números. 

- 09:00 – Saída dos participantes dos caiaques e Stand Ups. 

- 11:45 – Chegada dos participantes no ponto inicial do evento, após a chegada 

os participantes poderão se servir na mesa de hidratação, exposta com 

frutas e água. 

- 12:00 – PREMIAÇÃO, ao término do trajeto do passeio, todos os 

participantes receberão medalhão alusiva ao evento, sendo também sorteado 

brindes de apoiadores caso haja. 



- 12:10 – Encerramento do evento. 

 

II – INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1. PERCURSO 

Total do trajeto: 06 km (oito) – aproximadamente. 

Saída: em frente Ao estabelecimento ORLA  

Chegada: mesmo ponto de partida. 

 

2.2. LOCAL DO EVENTO E CONCENTRAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

Rua Avenida Jaraguá do Sul, nº 27 – em frente a ORLA – Bal. Barra do Sul – 

SC. 

2.3. INSCRIÇÕES: 

As inscrições estarão abertas no período entre os dias 05/01/19 até 07/02/19, e 

poderão ser feitas no local de onde será a largada e chegada do Passeio 

(ORLA) ou através do site: www.focoradical.com.br  

Poderá ser efetuado também através do whatsap do organizador – Edson (47) 

9 9925-8545 

 

  

2.4. CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 

Para participar do passeio, os participantes poderão fazer o trajeto com 

equipamentos próprios ou locados, sendo estes com antecedência. Deverão 

ainda usar coletes salva vidas. 

2.5. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, PARA QUEM NÃO POSSUI 

EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS: 

Poderão ser locados junto a ORLA (ponto de largada e chegada). 

Contato do proprietário para locar Caiaque ou Stand Up:  

(47) 9 9974-7077 - FERNANDO 

OBS. Na ausência de qualquer um destes itens, não será permitido a 

participação no evento. 

http://www.focoradical.com.br/


  

2.6. DA INSCRIÇÃO: 

INSCRIÇÕES PELO SITE COM BOLETO: 

- Cada participante deverá fazer sua inscrição através do site, 

www.focoradical.com.br, informar seus dados e efetuar o pagamento de R$ 

20,00 (vinte reais) de taxa de inscrição  

INSCRIÇÕES COM DEPÓSITO BANCÁRIO: 

- Entrar em contato por telefone ou Whatsapp – (47) 9.9925-8545 - Edson 

III – DA PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE 18 ANOS: 

3.1. Aos participantes menores de idade que querem participar do passeio, é 

necessário a assinatura de um termo de responsabilidade, de seu responsável 

legal. 

 

IV – OBSERVAÇÕES GERAIS: 

A - Todos os participantes deverão estar usando coletes salva vidas em todo o 

trajeto do passeio (item obrigatório). 

B – A organização não disponibilizará coletes salva vidas aos participantes, ou 

seja; cada um é responsável por trazer o seu no dia do evento. 

C – Para conforto e segurança, cada participante poderá levar e usar boné, 

óculos de sol, protetor solar, água, repelente, entre outros itens de uso pessoal. 

D  – Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas antes e durante o 

passeio. 

OBS. IMPORTRANTE 

O evento poderá ser adiado, caso haja risco a integridade física do participante, 

por motivos de condições climáticas desfavoráveis para a prática do passeio, 

sendo adiado para o domingo seguinte dia 17 com mesmo horário. 

 

DUVIDAS E INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE OU WHATSAPP: 

(47) 9 9925-8545 – Edson 

(47) 9.9671-9329 - Eto 

 

http://www.focoradical.com.br/


COMISSÃO ORGANIZADORA 

04/01/2019 


