
                                                   
 

TRAVESSIA DAS PRAIAS 

GUARAPARI – ES 

A Travessia das Praias, doravante denominado evento, será realizada na cidade de 
Guarapari, mais precisamente nas praias do centro da cidade. Praia das Virtudes, dos 
Namorados, das Castanheiras e da Areia Preta. 

1.  DA DATA – O evento acontecerá no dia 06 de junho de 2021. 
 

2. DO DESENVOLVIMENTO DO EVENTO 
 

2.1 DAS DISTÂNCIAS – Teremos duas distâncias. 3km e 1.300 metros; 
 

2.2 DAS LARGADAS E HORÁRIOS 
 

2.2.1 DA DISTÂNCIA DE 3 KM  
 

2.2.1.1  Às 8:15 horas irão largar os atletas de ambos os sexos que 
tenham idade entre 15 a 29 anos de idade; 

2.2.1.2 Às 8:20 horas irão largar os atletas de ambos os sexos com idade 
entre 30 a 49 anos de idade e; 

2.2.1.3 Às 8:25 horas irão largar os atletas com idade igual a 50 anos ou 
mais. 
 

2.2.2 DA DISTÂNCIA DE 1.300 METROS 
 

2.2.2.1 8:35 horas para ambos os sexos (largada única). 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 DO PRAZO – As inscrições estarão abertas no período de 02 de fevereiro à 

31 de maio de 2021 podendo encerrar antes caso o número de 300 inscritos 

sejam esgotados em data anterior; 

 

3.2 DA IDADE MÍNIMA – A idade mínima para participar do evento é de 15 anos 

completos até a data do evento; 

 

3.3 DO LOCAL DE INSCRIÇÃO – As inscrições serão realizadas no site 

www.ticketagora.com.br . 

 

3.4 DOS VALORES 

 

3.4.1 PRIMEIRO LOTE – Até o dia 22 de fevereiro os valores das inscrições 

serão de: 

 

http://www.ticketagora.com.br/


                                                   
 

3.4.1.1 Kit padrão – Com touca de natação personalizada, pulseira de 

identificação e, caso complete o seu percurso, medalha alusiva ao 

evento – Valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais); 

3.4.1.2 Kit premium – Com camisa do evento, touca de natação 

personalizada, pulseira de identificação e, caso complete o seu 

percurso, medalha alusiva ao evento – Valor de R$ 130,00 (cento 

e trinta reais); 

 

3.4.2 SEGUNDO LOTE – De 23 de fevereiro à 31 de maio, caso existam vagas 

disponíveis, os valore das inscrições serão de: 

 

3.4.2.1 Kit padrão – Com touca de natação personalizada, pulseira de 

identificação e, caso complete o seu percurso, medalha alusiva ao 

evento – Valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais); 

3.4.2.2 Kit premium – Com camisa do evento, touca de natação 

personalizada, pulseira de identificação e, caso complete o seu 

percurso, medalha alusiva ao evento – Valor de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais); 

 

4. DA RETIRADA DO KIT ATLETA 

 

4.1.1 A entrega do Kit Atleta será realizada: 
4.1.1.1 Dia 05 de junho no período das 14:00 às 19:00 horas nas 

dependências do Clube Siribeira; 
4.1.1.2 Dia 06 de junho no período das 6:30 às 7:45 no local de largada 

do evento. 
Observações: Não haverá entrega de kit fora das datas e horários 
previstos e nem posterior ao evento. O kit atleta pode ser retirado 
por terceiros desde que o responsável pela retirada tenha, por 
escrito, uma autorização do atleta titular da inscrição. Essa 
autorização pode ser dada por WhatsApp acompanhado de uma 
foto da identidade do atleta titular da inscrição. 
 

5. DA PREMIAÇÃO – O evento não tem conotação competitiva. A motivação é ter 

uma manhã de lazer. Portanto todos os atletas irão receber uma medalha de 

participação. 

 

6. DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

6.1 Não haverá reembolso de inscrição; 

6.2 A inscrição é individual e intransferível; 

6.3 Todos os atletas participantes devem se apresentar ao local de competição 

com pelo menos 1 hora de antecedência para receber as últimas 

informações; 



                                                   
 

6.4 Os atletas devem manter-se no percurso usando fair play junto aos seus 

oponentes, além de cumprir os ditames do regulamento do evento; 

6.5 Em caso de emergência, o atleta deverá levantar o braço acima da cabeça e 

sinalizar para que um de nossos staffs possa prestar socorro; 

6.6 Será permitido qualquer tipo de equipamento que facilite a flutuabilidade 

(nadadeiras, pullbuoy, etc.), exceto motores de propulsão; 

6.7 A roupa de neoprene será permitido; 

6.8 Para temperatura igual e/ou inferior a 16 º Celsius, é obrigado a utilização de 

roupa de neoprene;  

6.9 O atleta categoria PCD – Pessoas com deficiência, poderá ter apoio, desde 

que previamente informado e autorizado pela organização; 

6.10 Quaisquer despesas com inscrição, transporte, estadia, alimentação e 

preparação técnica deverá ser de responsabilidade do nadador, clube e/ou 

patrocinador individual; 

6.11 Todo atleta inscrito regularmente na competição terá cobertura de um 

seguro de vida; 

6.12 A organização oferecerá, no local da competição, ambulância UTI para 

atendimentos emergenciais. Se houver necessidade de transferência para 

hospital, sempre usaremos a rede pública; 

6.13 A organização, na hipótese de verificar antecipadamente, através de 

informações de site, jornal e/ou qualquer outro meio de comunicação sobre 

fatores climáticos inadequados e/ou que causem risco a vida e/ou a saúde 

do participante, poderá adiar o evento, não sendo devido a devolução do 

valor pago pela inscrição por causa desses motivos; 

6.14 O evento poderá ser adiado a qualquer tempo, caso as autoridades que 

tenham competência para liberar o mesmo, venham a indeferir a liberação 

ou determinem outra data para a execução do evento, em razão de 

oportunidade e/ou conveniência da administração pública. Neste caso, não 

haverá reembolso das inscrições; 

6.15 Informações prévias serão disponibilizadas no site de inscrição e/ou na 

fan page Oficina do Esporte Promoções (@oficinadoesporte) e @Insport. 

 

7. HOTEL OFICIAL – Hotel Atlântico Guarapari 

Reservas: 27 3361-1551 

hotelatlantico@hotmail.com 

contato@hotelatlanticoguarapari.com.br  

 

8. DO TERMO DE RESPOSABILIDADE – Ao concretizar a sua inscrição você aceita o 

seguinte termo de responsabilidade: 

Todo o participante que concordar com o Termo de Responsabilidade poderá fazer sua 

inscrição na Travessia das Praias e, concederá aos organizadores do evento o direito de 

usar seu nome, voz, imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e 

endossos dados por ele ou a si atribuíveis, bem como usar as fotografias e os vídeos do 

mailto:contato@hotelatlanticoguarapari.com.br


                                                   
 

evento, inclusive para efeito de divulgação, publicidade, propaganda ou promoção, 

incluindo os dados cadastrais fornecidos no preenchimento da ficha de inscrição, sem 

ônus para a organização, podendo tal direito ser exercido diretamente pelos mesmos 

ou por qualquer de suas controladas, bem como cedido a terceiros, através de todo e 

qualquer meio e veículo de divulgação ou reprodução existente ou que venham a ser 

criados, incluindo, mas não limitando, a televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissão 

a cabo, internet, intranet, cinema, outdoors, materiais impressos de toda espécie, 

renunciando, desde já, a qualquer remuneração. Isentam os organizadores, promotores, 

patrocinadores, pessoas físicas e/ou jurídicas ligadas a realização do evento de 

quaisquer responsabilidades moral e/ou financeira se a prova for cancelada, por razões 

adversas a realização da competição, e de acidentes de qualquer natureza, que possam 

ocorrer, antes, durante e após a realização do evento. Além de informar que está em 

pleno gozo de saúde, e em condições técnicas de participar no evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


