FICHA DE INSCRIÇÃO
KITEMASTER FESTIVAL
NOME COMPLETO:
APELIDO:
IDENTIDADE:
CPF
DATA NASCIMENTO
IDADE
SEXO
FONE | WHATS APP
E-MAIL
CIDADE
ESTADO
Patrocinador:
Escola:
TIPO SANGUINEO:
FACEBOOK
INSTAGRAM

TIPOS DE CATEGORIAS

HIDROFOIL PRO

HIDROFOIL AMADOR

RACE FEMININO

OPEN TUBULAR

BIG AIR

MASTER TUBULAR (+50)

FORMA DE PAGAMENTO

DEPOSITO BANCÁRIO

DINHEIRO

Valores: R$ 100,00 (Cem reais) por categoria.

__________________________________________
Assinatura atleta

CPF

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM

Pelo
presente
instrumento
eu ___________________________________________________,
portador
do
CPF____________________________, neste ato denominado CEDENTE, outorgo o
seguinte termo de AUTORIZAÇÃO.
O CEDENTE autoriza a captação, fixação e utilização da sua imagem e voz, para serem
inseridas e utilizadas no Brasil e no Exterior, através de todos e quaisquer meios de
comunicação ao público, tais como, mas não se limitando, a exibição em televisão aberta
e por assinatura, internet, Home Vídeo, DVD e suportes de computação gráfica, mídia
impressa, eletrônica e todos os materiais promocionais confeccionados pela Organização
da GENESIS SOCIAL LTDA e seus parceiros/patrocinadores.
O CEDENTE declara, em caráter irrevogável e irretratável, estar ciente e de acordo com
o uso comercial, direto e indireto (publicidade, por exemplo), do material captado pela
Organização da GENEISIS SOCIAL LTDA durante a realização do evento, porém, para
uso exclusivo do KITE MASTER FESTIVAL e seus parceiros/patrocinadores e naquilo
que for necessário para a divulgação.
A presente autorização é firmada, sem qualquer restrição de prazo, a título gratuito, pelo
que nenhum pagamento será devido pela Organização da GENESIS SOCIAL LTDA e
seus patrocinadores ao CEDENTE, a qualquer tempo.
E por estar justo e acordado, firma o CEDENTE o presente TERMO DE
AUTORIZAÇÃO.

Barra do Cunhaú, Canguaretama, 09 de agosto de 2019.

ASSINATURA DO CEDENTE
CPF ou RG

kitemaster festival
10 e 11de agosto 2019

1º AVISO DE REGATA
. AUTORIDADE ORGANIZADORA
kitemasterPipa
O campeonato terá como sede oficial a praia de Barra do Cunhau , municipio de
Canguaretama na avenida beira mar , mais precisamente dentro das instalacoes do hotel
blue dream resort , e contará com toda a infraestrutura necessária para um bom
desempenho da competição.
.REGRAS
O Campeonato será regido pelas regras da WORLD SAILING na tradução oficial da
CBVELA 2017-2020 e regras da categoria kitesurf.
ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES
O campeonato será aberto a todos os kitesurfistas , que estiverem de acordo com o
regulamento das regras de regata da WORLD SAILING 2017-2020 e o Regulamento
Geral da ABK.
As inscrições poderão ser feitas no site da kitemasterfestival.com.br ate o dia 08/08/2019,
em seu valor integral.
Valor da Inscrição por velejador e por categoria até dia 01/07/2019, - R$100,00 cem reais.
Valor da Inscrição por velejador e por categoria após dia 01/07/2019 até dia 20/07/2019 R$150,00 cento e cinquenta reais.
Valor da Inscrição por velejador e por categoria após dia 20/07/2019- R$200,00
Lembrando que as vagas são limitadas.

. PROGRAMA
Data
09/08/19 sexta feira

Hora
20:00

10/08/19 sabado

08:00

10/0219

11:00
12:00

Atividade
apresentação e reunião de atletas e
comissão de regata
Chegada dos atletas cronograma de
regatas
regata de abertura
regatas consecutivas ate as 16:00 hrs

11/08/19 domingo

13:00
14:00
17:00

segundo as categorias e serem definidas
em cronograma.
confraternização Musica

10:00
16:00
18:00

regata abertura do dia
bateria categoria big air
Festa de encerramento e premiação

INSTRUÇÕES DE REGATA
Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato e serão entregues
no momento da confirmação da inscrição.
PERCURSOS
Será disponibilizado no dia do evento baseado nas condições.
PONTUAÇÃO E FORMATO DA COMPETIÇÃO
É necessário que 04 regatas sejam completadas para que se constitua a série.

BARCOS DE APOIO
Todos os barcos de apoio deverão se inscrever na secretaria do evento, onde receberão
um colete numerado, que deverá ser utilizado durante todo o evento.
PREMIAÇÃO
Seram premiados os 3 primeros colocados na pontuação geral das regatas , nas
categorias pro kitefoil , foil amador , race open masculino , race femenino , race master e
big air.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os competidores participam da regata a seu próprio risco de competir.
A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos materiais,
físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus antecedentes,
durante ou depois de completado o evento.
COMISSÕES DE REGATA E PROTESTO:

A Comissão de Regata será composta por juízes da CBVela, e demais componentes do
nosso clube.
A Comissão de Protesto será composta pelos Srs. Membro de juízes da CBVela, e
demais componentes de nosso estado.
Sugestões de hotéis e pousadas:
hotel blue dream resort : contato matias golde
pousada kitesurf : contato adriano

TERMO DE RESPONSABILIDADE
KITEMASTER FESTIVAL
Eu,
.........…………………………………………………………………………………………………………………………,
portador da cédula de identidade de n° …………………………., inscrito no CPF sob numeração
………………………………………….., residente e domiciliado em …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………, afirmo o desejo
de participar, por livre e espontânea vontade, do evento KITEMASTER FESTIVAL, organizado e
planejado pela empresa GENESIS SOCIAL LTDA, denominada de ORGANIZADORA, a ser
realizada no período de 10 A 11 de agosto de 2019, declaro conhecer as peculiaridades do
evento e estar ciente que:
1° – Trata-se de uma Atividade Perigosa: expressamente reconheço e concordo que as
atividades deste esporte e competição são perigosas pois envolvem risco de lesões corporais ou
morte e/ou danos materiais. Destarte, através do presente ato assumo integralmente tais riscos,
já que estou utilizando meus equipamentos, inclusive os de segurança. Ciente dos riscos do
evento que decidi participar, incondicional e irrevogavelmente isento a empresa GENESIS
SOCIAL LTDA e/ou qualquer outro membro da organização da KITEMASTER FESTIVAL de
quaisquer reivindicações, demandas ou ação, de obrigações de reparação de danos e de
responsabilidades por morte, lesões corporais, incapacidade parcial ou total, danos materiais,
de propriedade ou contas médicas ou do hospital.
2° – De Minha Responsabilidade Perante Terceiros: também reconheço e concordo que
quaisquer acidentes que eu vier a provocar contra terceiros são de minha inteira
responsabilidade, pelo que isento a empresa GENESIS SOCIAL LTDA e/ou qualquer
outro membro da organização do KITEMASTER FESTIVAL de quaisquer demandas ou ações, de
obrigações de reparação de danos e de responsabilidades por morte, lesões corporais,
incapacidade parcial ou total, danos materiais, de propriedade ou contas médicas ou do hospital
provocadas por terceiros.
3° –Conhecimentos de Segurança e Navegação de Kitesurf: Não obstante o risco da atividade,
declaro ser ciente dos métodos adequados à navegação de Kitesurf, BEM COMO POSSUIR
TOTAL DOMÍNIO DA PRÁTICA DO ESPORTE. Assim, comprometo-me a cumprir todas as normas
de segurança como, por exemplo, a utilização de todos os equipamentos de segurança
obrigatórios como (Kite, Barra, Prancha, Leash, Trapézio, Colete salva-vidas, Capacete, luvas).
Diante dos riscos, os quais estou ciente, por este instrumento, comprometo-me a observar as
normas de segurança e assumo integral responsabilidade pelo incidentes e acidentes que
possam ocorrer no evento KITEMASTER FESTIVAL isentando a empresa GENESIS SOCIAL
LTDA e/ou qualquer outro membro da organização do evento.
Canguaretama, 10 de agosto de 2019

_____________________________
Declarante
CPF

Recebemos a sua inscrição do evento KITEMASTER FESTIVAL, Campeonato de
KITESURF nas modalidades Hidrofoil PRO e AMADOR, RACE Feminino, RACE
Open, RACE Master (50+) e Big Air que será realizado nos dias 10 e 11 de agosto de
2019. Para finaliza-la solicitamos que realize o deposito bancário referente a (s)
modalidade (s) na conta corrente descrita abaixo. O valor por cada modalidade é de R$
100,00 e dá direito a um KIT do evento, independentemente da quantidade de
modalidades inscritas. Identificar o depósito com o APELIDO e/ou NOME.
Aproveitamos a oportunidade para lhe enviar a programação esportiva do EVENTO,
lembrando que poderá ser alterada sem aviso prévio e mediante informação a todos os
atletas e participantes envolvidos.
A GENESIS SOCIAL LTDA, realizadora do evento, preparou uma programação cultural
especial para esses dias. Nos próximos dias, você (s) terá (ão) acesso a essa programação
através das mídias sociais, seguindo os perfis @kitemasterpipa e @kitemasterfestival,
nas páginas oficiais do Facebook e Instagram
A GENESIS SOCIAL LTDA, patrocinadores, moradores de Barra do Cunhaú e
redondezas, não vemos a hora de recebê-lo (s) e mostrar aquilo que temos de melhor,
bons ventos e hospitalidade.
Abraços e bons ventos,
George da Costa | Eduardo Marchiori e Henrique da Costa
Organizadores
DADOS BANCARIOS
Bradesco
Agência 5875
Conta Poupança 1000099-8
CPF 098.659. 107-64

