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Boletim Informativo – 12/2016
Campeonato Brasileiro de Remo Paralímpico
Regata Skiff Novos Talentos

Tendo em vista a proximidade do evento Campeonato Brasileiro de Remo Paralímpico e Torneio
de Novos Talentos de Skiff Júnior B, o presente boletim tem como principal objetivo repassar
maiores informações sobre o evento, período de inscrição, sugestão de hospedagem e
empréstimo de barcos.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÕES
As inscrições para o Campeonato Brasileiro de Remo Paralímpico e Regata Skiff Novos Talentos
Júnior B, fica prorrogado para o dia 07 de novembro 2016 (segunda-feira).


Verificar: Boletim Informativo 12/2016 – 01:
http://www.remobrasil.com/attachments/article/1136/Informativo-2016-12-01.pdf

O evento acontecerá em Florianópolis, Santa Catarina, entre os dias 02 e 04 de dezembro de
2016. A CBR, em parceria com demais instituições ligadas ao esporte em Santa Catarina, arcará
com as despesas de alojamento e translado interno dos atletas e comissão técnica.
O alojamento será no Instituto Estadual de Educação localizado no Centro da cidade mais
precisamente no endereço: Avenida Mauro Ramos, 275 - Centro, Florianópolis - SC, 88020300. Cada participante deverá levar travesseiro e roupa de cama.
Teremos também como opção tarifa especial para o evento no Hotel Intercity Florianópolis,
próximo ao local de competição, localizado na Avenida Paulo Fontes, 1210 - Centro,
Florianópolis - SC, CEP. 88010-230.
As tarifas para o evento serão as seguintes:


Apartamento Duplo - R$ 315,00 + 2,5% de ISS, com pensão completa para duas pessoas.



Apto Single – R$ 237,00 + 2,5% de ISS, com pensão completa.

As tratativas de reservas devem ser feitas diretamente com o hotel pelo e-mail
premium.florianopolis@intercityhoteis.com.br,
telefone: (48) 3027-2200 com a Sra. Josieli.

floripa@intercityhoteis.com.br

ou

pelo

Haverá transporte interno que passará pelos locais de alojamento em direção ao Parque
Náutico Walter Lang, local das competições, em horários pré-definidos pela organização e que
serão disponibilizados seus horários posteriormente.
A CBR fará o empréstimo de barcos mediante solicitação prévia. Será cobrado o valor de
R$100,00 de taxa de inscrição, sendo a mesma reembolsável no caso de comparecimento.
Os dados bancários são os seguintes:
Banco: Caixa Econômica Federal
Agencia: 4044
Conta Corrente: 372-2
Operação 003

