05 a 08 de julho de 2018

REGULAMENTO – SUPER BANANALAMA 2018
VALORES DA INSCRIÇÃO:
Pacote 01 R$ 160,00 - Inscrição para a Trilha 08/07/18. Ela lhe dará direito a: trânsito livre no parque de
eventos no DOMINGO, sorteio, café da manhã, lanche no neutro, almoço, apoio na trilha e camiseta oficial
BANANALAMA.
Pacote 02 GOLD R$ 180,00 – Inscrição para Trilha 08/07/18. Ela lhe dará direito a: trânsito livre no parque
de eventos na, QUINTA, SEXTA, SABÁDO E DOMINGO, sorteio, café da manhã, lanche no neutro, apoio na
trilha e camiseta oficial BANANALAMA.

Premiação SUPER BANANALAMA:
São mais de R$ 200.000,00 em prêmios, sendo:
10 motos 0km e 01 UTV Can-Am Maverick Trail 0km
As inscrições ANTECIPADAS concorrem a todos os prêmios.
As inscrições realizadas nos dias do evento concorrem apenas a 05 motos 0 km.
*As inscrições antecipadas são aquelas realizadas e pagas até 04/07/2018 às 20:00hs e apenas retiradas
nos dias do evento.

Horários para retirada da Inscrição:
Local TENDA oficial BANANALAMA.
Sexta 06/07/18 das 19h às 23h
Sábado 07/07/18 das 14h às 23h
Domingo 08/07/18 das 05h às 9:30h

DIREITO DO TRILHEIRO INSCRITO:
Todos os trilheiros inscritos terão acesso ao parque de largada no dia 08 de julho e entrada grátis no
estacionamento e parque de eventos até as 9:30h. Programe-se e venha cedo.
Somente os primeiros 3.500 inscritos PAGOS terão direito a café da manhã, lanche no neutro, almoço no
retorno da trilha e camiseta oficial do evento.
Os inscritos terão direito ao resgate na trilha, sendo necessário a moto estar identificada com o numeral e
o trilheiro com a pulseira.

www.bananalama.com.br – Corupá – Santa Catarina
Página 1 de 3

05 a 08 de julho de 2018

VALIDAÇÃO DO SORTEIO.
Para inscrições antecipadas, é obrigatória a retirada da sua ficha de inscrição na Tenda Bananalama,
munido de documento com foto, você irá ao guichê (Antecipado) e receberá sua ficha acompanhada do
seu cupom de sorteio. Com isso a Família Bananalama lhe entregará sua camiseta, numeral, pulseira e
cupom, que deverá ser depositado na Urna para o sorteio de Domingo. Caso você não possa retirar sua
inscrição, para sua segurança, a pessoa que for retirar em seu lugar deverá assinar o termo de
responsabilidade constante na ficha de inscrição.
As inscrições feitas no dia do evento seguirão os mesmos passos acima, mas antes deverão adquirir eu
Pacote no caixa da Tenda Bananalama e seguir todos os passos acima, utilizando a respectiva fila.
Lembramos que as inscrições realizadas no dia do evento dão direito ao sorteio de apenas 05 motos.
As inscrições realizadas e pagas até 04 de julho de 2018 serão consideradas antecipadas e darão direito ao
inscrito de participar do sorteio das 10 motos 0km e do prêmio principal, o UTV Can-Am Maverick Trail.
Sua presença não será obrigatória na hora do sorteio.
As inscrições realizadas e pagas após 04 de julho de 2018 darão direito apenas ao sorteio de 5 motos 0km
do total de 10 motos sorteadas.

ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS:
Quinta 05/07/18 – Grátis
Sexta 06/07/18 – Grátis
Sábado 07/07/18 – Conforme programação de Shows www.bananalama.com.br
Domingo 08/07/18 – Até as 9:30h Grátis.

TERMO DE INSENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
Pelo presente termo, assumo todas as consequências decorrentes de acidentes ou atos seguros que possam
prejudicar a mim ou a outros participantes do encontro, bem como me comprometo a promover o espírito
esportivo e de companheirismo. Também isento de toda e qualquer responsabilidade civil e ou criminal os
organizadores e patrocinadores deste evento, bem como os proprietários das áreas onde estará sendo
realizado o trajeto do mesmo. Também estou ciente sou o único responsável pela minha motocicleta
durante todo o evento, mesmo que a mesma tenha sido resgatada pela equipe de apoio. Também assumo
toda a responsabilidade por eventual garupeiro(a), seja ele(a) de menor ou maior idade.
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TERMO DE ISENÇÃO DO SORTEIO:
A diretoria do evento estabelecerá todas as regras para o sorteio e eu me comprometo a aceitá-las, não
tendo nada a reclamar ou contestar civil ou criminalmente, mesmo que, em meu julgamento, não me
pareçam justas ou corretas.
Estou ciente que é obrigatória a apresentação de um documento com foto (RG ou CNH) para a retirada dos
prêmios sorteados.
Os prêmios serão retirados nos locais indicados pela organização do evento, ficando sob responsabilidade
do sorteado o transporte do mesmo até o seu destino final.

ESTACIONAMENTO:
É proibido acampar no estacionamento. Estou ciente de que existem áreas específicas para camping
mediante reserva prévia feita diretamente com a organização do mesmo. Mais informações em
www.bananalama.com.br
O pagamento do estacionamento dão direito a uma diária de permanência, que se encerra a meia noite do
mesmo dia. O estacionamento oferece seguro do veiculo dentro do período de permanência.
No Domingo (8) até as 9:30h não será cobrado estacionamento. Programe-se e venha cedo.

SUPORTE SOBRE INSCRIÇÕES
suporte@agendaoffroado.com.br
041-3058-1797 – Suporte AgendaOffroad
041-3058-1798 – Suporte AgendaOffroad
WhatsApp: 041-99199-1600 Cleber (AgendaOffroad)
WhatsApp: 047-99975-4623 Elvis (Bananalama)
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