CIRCUITO DE MARATONAS
AQUÁTICAS - 2019
III ETAPA – DIA 09 DE MARÇO
WET’N WILD
A AA com o apoio da SPEEDO convidam esta entidade a participar no dia 09 de MARÇO de 2019
( Sábado ), da III etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas.
O local da prova será no Lago pertencente ao Parque Aquático Wet’n Wild na Rodovia dos
Bandeirantes, km 72.
O inicio do congresso técnico das provas curtas (600m) está previsto para as 8:30h, e as
10:30h terá início o congresso técnico das provas média (1,6 km) e longa (3,2 km).

As inscrições deverão ser feitas, contendo Nome completo, número do RG,
telefone celular com DDD, sexo, data de nascimento, código do clube que
representa ( caso não saiba verifique em nosso site ) ou coloque Avulso se
não representa um clube e qual a prova que irá nadar(curta, média ou longa).
Verifique o regulamento do campeonato para saber a melhor prova para
sua categoria.
Solicitamos colocar um número de telefone para contato, em caso de dúvidas.
Os números utilizados na temporada passada, 2018, não são válidos
para este ano.
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.
Também podem ser feitas diretamente nas Lojas da Speedo:
- Shopping Morumbi – Av. Roque Petroni Junior, 1089 – Lojas 223,224,225
- Loja Augusta – R. Augusta, 2521 – São Paulo

Ou através da Swim Channel:
https://swimchannel.net/provas
Depósito: Banco Santander (033), agência 2228, c/c 01002183-1 em nome
de Carla Fernandes, CPF 249.019.728-20.
Data Limite e valores:
O valor da inscrição para uma prova é de R$ 160,00 e para duas provas no mesmo dia
para um atleta é de R$ 250,00, porém terão descontos os pagtos antecipados.

Até as 22:00h do dia 21 de Fevereiro de 2019, com a apresentação do comprovante de
depósito, será cobrado o valor com desconto de R$ 110,00 por uma prova e R$ 195,00 por
duas provas por atleta para inscrição individual.
Para atletas acima dos 60 anos e PNE os valores são, R$ 80,00 para uma prova e R$
125,00 para duas provas por atleta para inscrição individual.
Após a data mencionada acima e até as 22:00h do dia 28 de Fevereiro de 2019, com a
apresentação do comprovante de depósito, será cobrado o seguinte valor por atleta: R$
125,00 por uma prova e R$ 215,00 para duas provas, independente da faixa etária. Após
esta data, somente inscrição no dia, das 7:00 às 7:45h com o valor integral da inscrição
sendo pago no local da prova.
Obs.:Só serão aceitos cancelamentos até a data limite de inscrição desta etapa.
Estaremos divulgando uma relação de inscritos no dia 26/02 e a relação final no dia 05/03.
Cada equipe é responsável por marcar os braços de seus atletas com os respectivos números
de inscrição: vermelho para a prova média ( 1,6km) e preto para as provas curta ( 600m) e
longa ( 3,2km).
ANTES DE EFETUAR SUA INSCRIÇÃO, VERIFIQUE EM NOSSO SITE A RELAÇÃO DE EQUIPES
CADASTRADAS, CASO SUA EQUIPE NÃO ESTEJA NA RELAÇÃO, DEVERÁ EFETUAR O
CADASTRO DA EQUIPE ANTES DE EFETUAR SUA INSCRIÇÃO. PARA ISSO ENVIE OS DADOS
DA EQUIPE (CNPJ,NOME DA EQUIPE, ENDEREÇO, BAIRRO, CEP, CIDADE, TELEFONE,
CELULAR, NOME DO TÉCNICO, NOME DE DOIS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE, E-MAIL)
PARA harley@maratonaaquatica.com.br e aguarde o retorno da confirmação do cadastro.
ATENÇÃO - No Valor da inscrição está incluso o direito do atleta em ingressar no PARQUE
AQUÁTICO WET’N WILD , desde que o atleta complete a prova.
Este direito será válido somente para o dia do evento, como cortesia. Não teremos a cortesia
do estacionamento.

Para maiores informações sobre a prova: (11) 98244-5963 c/ Igor.
Todo atleta terá direito a entrada no parque e poderá comprar para o dia do evento
até 4 ingressos para acompanhantes com valor promocional:

Para comprar o ingresso promocional o atleta deverá entrar no site
www.wetshop.com.br/loja/maratonas2019. Lembrando que os ingressos serão
válidos somente para o dia 09/03 e não terá direito a revalidação. O valor da
Compra antecipada pela internet: R$ 75,00, válido para compras até o dia até o dia
28/02.
Compra de ingressos para acompanhantes no dia da prova somente até as 12:00h:
R$ 90,00.
Após o 12:00h somente nas bilheterias no valor regular.
Os ingressos para acompanhantes comprados no dia poderão ser adquiridos pelo
atleta em uma tenda, somente com cartão ou cheque, mediante apresentação do
numeral/chip da Maratona e RG. Ingressos válidos somente para o dia da prova.
Bons Treinos até a Prova e Boa Diversão após a prova!
AA – WET’N WILD - SPEEDO

