1º Encontro de JET SKY do ICSC - ABERTURA DE VERÃO/Dez-2012

ADENDO REGULAMENTAR - 001
1º ENCONTRO DE JET SKY DO IATE CLUBE/ ICSC
O IATE CLUBE DE SANTA CATARINA – VELEIROS DA ILHA., pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ 82.510.504/0001-16, IE 252.468.376, com sede na Rua Silva
Jardim, 838 – Bairro José Mendes – CEP 88.020-200, Florianópolis - SC, entidade
náutica, devidamente cadastrada, realiza com anuência da Capitania dos Portos de
Santa Catarina – Marinha do Brasil, sob suas
homologação

o

evento

ABERTURA

DO

orientações, supervisão e
VERÃO

NÁUTICO

DE

FLORIANÓPOLIS/2012. As atividades de: Coordenar, planificar, planejar, bem como
elaborar o presente regulamento estão a cargo da Comissão Organizadora a qual
realiza a publicidade do presente TERMO DE ADENDO REGULAMENTAR.

1

1º Encontro de JET SKY do ICSC - ABERTURA DE VERÃO/Dez-2012

DA CATEGORIA JET SKY
A comissão organizadora insere no REGULAMENTO GERAL DO EVENTO a
categoria JET SKY, destina-se a participação de embarcações desta classificação,
devidamente regulares junto ao TIE e CRE expedidos pela Marinha e conduzidas
por COMANDANTES / PILOTOS, devidamente habilitados para a navegação destes
equipamentos, em atendimento a todas as NORMAS de navegação.

DAS REGRAS GERAIS DA CATEGORIA
Não haverá controle de desempenho individual, trata-se de PASSEIO NÁUTICO em
escopo integração de usuários em encontro e confraternização. Contudo, embora
não existindo PREMIAÇÃO nesta categoria, os inscritos participarão de sorteio de
brindes oferecidos aos participantes por patrocinadores, apoios e organização, do
mesmo modo possuindo acesso as TODAS as atividades sociais do evento e
devendo cumprir as determinações de conduta do REGULAMENTO GERAL, bem
como serão identificados pelos materiais alusivos ao evento (Camisas, bonés,
pulseiras, etc., ).

DAS INSCRIÇÕES
Poderão participar sócios do IATE CLUBE DE SANTA CATARINA, sócios de
entidades coligadas e demais convidados. Os participantes ao assinarem a ficha de
inscrição, declaram conhecer o regulamento bem como isentam a comissão
organizadora, patrocinadores, colaboradores, prestadores de serviços e demais
envolvidos na promoção do evento, de responsabilidade civil e/ou criminal que por
negligência, imprudência e outros venham a provocar danos próprios e/ou a
terceiros participantes ou não do Evento.

Do Período

28/11/2012 á 06/12/2012.

Do valor

R$ 160,00 (Cento e sessenta reais), por embarcação o

que compreende 2 convites.
DOS HORÁRIOS
Largada

Aproximadamente 12:30h de 08/11/2012.

Chegada

Aproximadamente 16:00h de 08/11/2012.
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DO PERCURSO / ROTEIRO / TEMPO DE PROVA

Partida será realizada nas proximidades da SEDE CENTRAL, deslocamento até
PONTA DAS CANAS, SEDE OCEÂNICA e retorno a SEDE CENTRAL. O roteiro
será realizado em COMBOIO com embarcação MADRINHA (a frente do comboio) e
embarcação VASSOURINHA (após o comboio), com acompanhamento da Capitania
dos Portos. Os Participantes são responsáveis pelas condições de pré-requisitos de
sua embarcação, medidas de segurança e salvatagem das mesmas, devendo
respeitar as normas do RTM (Regulamento de Tráfego Marítimo), e demais normas
da Capitania dos Portos de Santa Catarina

Este ADENDO REGULAMENTAR, foi homologado e aprovado em reunião da
Comissão Organizadora, Diretoria de Prova em data de 26/11/2012.

__________________________________

______________________________

Diretor de Prova

Diretor Social

Glenio Marcelo Cogo

Carlos Roberto Bresolin
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Ficha de Inscrição No ________
CATEGORIA JET SKY
NOME DA EMBARCAÇÃO: _______________________ INSCRIÇÃO C.P. Nº _________________
PILOTO:_________________________________________________________________________
GARUPA:________________________________________________________________________
END. RUA: _________________________________________ BAIRRO: _____________________
CIDADE: ______________ UF: ______CEP________ - _____ FONE:

_____________________

E-mail: ________________________________________________

EQUIPE

:

PATROCINIO:

Embarcação MARCA:

ANO/MODELO :

DECLARAÇÃO
Declaro ser de minha total responsabilidade, todo e qualquer ocorrência e/ou acidente que durante o desenrolar da competição
possa vir a ocorrer a minha pessoa bem como no envolvimento de terceiros competidores ou não, isentando desse modo a
organização da prova bem como o PATROCINADOR ou mesmo ao IATE CLUBE DE SANTA CATARINA. Declaro ainda que
toda e tripulação gozar de plena saúde física e mental para praticar Esportes.
____/____/_____
__________________________
COMANDANTE

..
VALOR RECEBIDO: R$ ______________

CH Nº / BCO : ______________________________________________________________

RECIBO
Recebemos de: ____________________________________________________________________
á quantia de

: R$ ________________( ______________________________________________ )

Ref.: Pagamento de Taxa de inscrição para participar da Abertura do Verão Náutico de Florianópolis – 2012.

Total de Tripulantes - _________
___/___/_____ .

_______________________________________________
IATE CLUBE DE DE SANTA CATARINA
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