
 
REGULAMENTO GERAL (Válido para todas as modalidades) 

   

1 - O EVENTO   

           O evento é denominado Slake Adventure.   

    

2 - ABERTURA DO EVENTO   

– Sábado dia 04/12/21 às 6hrs. 

   

3 - MODALIDADES: Natação, Beach Tennis, Stand Up e VA’A  

 Os participantes poderão retirar a camisa do evento nos dias 01,02,03 de Dezembro 

na loja Bahamas localizada no Shopping Vila Velha 

 

           4 – CRONOGRAMA  

Sábado de 7 hrs às 17 hrs- competição de Beach Tennis.  

Às 7 hrs Natação  

Ás 11 hrs Stand Up  

  

Domingo: de 07 às 15 hrs competição de Beach Tennis.  

ÀS 8 hrs VA’ A 

    

           5 -REGULAMENTO  

. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada 

no sistema online ou na ficha de inscrição, o (a) participante aceita todos os termos do 

regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento.  

. A inscrição nas provas Slake Adventure é pessoal e intransferível, não podendo 

qualquer pessoa\ ser substituído por outra, em qualquer situação. O participante que 

ceder sua inscrição para outra pessoa, será responsável por qualquer acidente ou dano 

que este venha sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da 

Comissão Organizadora da prova, seus Patrocinadores, Apoiadores e Órgãos Públicos 

envolvidos na prova. 

. Ao se inscrever no evento e pagar a taxa de inscrição o Atleta está ativando sua 

participação e acesso ao mesmo e uso da infraestrutura de apoio. 

. Reembolso – O atleta tem o prazo de 7(sete) dias após a data da compra para solicitar o 

estorno da inscrição (de acordo com o código de defesa do consumidor).  

. As inscrições somente serão realizadas pela internet através do site 

htpp:www.slake.com.br/slakeadventure-vila-velha não havendo outros postos de 

inscrição. 

. A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação 

por faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a 

prova. 



 
.  As inscrições serão encerradas no dia 29 de novembro, ou em data anterior a esta, 

caso seja atingido o limite técnico do evento. 

. A comissão organizadora poderá a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos 

ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições em função de necessidades, 

disponibilidade técnica e /ou questões estruturais, sem aviso prévio.  

. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha 

de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da prova.  

. O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova.  

.A organização do evento não se responsabiliza por pertences perdidos na área do 

evento.  Não há guarda volumes. 

. Haverá sorteios de brinde para os atletas nos dois dias de evento. 

. As peças de roupas da premiação para efeito de valor será praticado no preço que 

consta na etiqueta, não sendo válido o desconto de promoções. 


