
                                                                                            

 

Travessia Caraguatatuba – Ilhabela em 

revezamento 

2015 

DIA 14 de NOVEMBRO 

A AA com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhabela e patrocínio da Nabaiji convidam esta 

entidade a participar no dia 14 de Novembro de 2015, da Travessia Caraguatatuba x Ilhabela em 

Revezamento. 

O local da largada será na Prainha em Caraguatatuba. 

O inicio do congresso técnico está previsto para as 8:00h e a largada logo em seguida ou 

conforme as condições do mar. 

Para ler o regulamento clique aqui. 

As inscrições deverão ser feitas, contendo Nome completo, número do RG, sexo, data de 

nascimento, tamanho da camiseta e o nome da equipe dos 4 atletas, tendo a obrigatoriedade de 

ter uma mulher na equipe e também os dados do técnico que estará acompanhando a equipe. 

Solicitamos colocar um número de telefone para contato, em caso de dúvidas. 

As inscrições deverão ser enviadas junto com o comprovante de depósito para o e-mail: 

harley@maratonaaquatica.com.br, caso não tenha como enviar o comprovante por e-mail, 

deverá enviar todos os dados que constam no depósito e aguardar a confirmação.  

 

Depósito: Banco Santander (033), agência 2228, c/c 01002183-1 em nome de Carla 

Fernandes, CPF 249.019.728-20. 

 

Data Limite e valores: 

Até as 22:00h do dia 18 de Setembro de 2015, com a apresentação do comprovante de 

depósito, será cobrado o valor de R$ 1.700,00 por equipe.  

Após o dia 18/09/15 e até as 22:00h do dia 16 de Outubro de 2015, com a apresentação 

do comprovante de depósito, será cobrado o valor de: R$ 1.800,00 por equipe. 

http://www.maratonaaquatica.com.br/Regulamento/regulamento_travessia_caraguatatuba-ilhabela-2015.pdf
mailto:harley@maratonaaquatica.com.br


                                                                                            

Após o dia 16/10/2015 e até as 22:00h do dia 06 de Novembro de 2015, com a 

apresentação do comprovante de depósito, será cobrado o valor de: R$ 2.100,00 por 

equipe. 

 

Obs.:Só serão aceitos cancelamentos e devolução da taxa de inscrição até a data limite de 

06/11/2015.  

Cada equipe é responsável por seu transporte até o local de largada e também responsável 

pelo seu transporte ao final da prova. 

 

Para maiores informações sobre a prova: (11) 98244-5963  c/ Igor. 

 

Bons Treinos e até a Prova ! 

 

AA – NABAIJI 


