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Adventure
Sejam bem vindos a 2ª Etapa Adventure Kids

SÁBADO - 07/10/2017
LOCAL: Parque das Neblinas - Clique aqui e veja o mapa de como chegar.
09h00 - Recepção KIDS COMPLETO (Sábado e domingo)
Receberemos os pequenos aventureiros no PICS KIDS a partir das 09h00, recolhendo termos de
responsabilidade, fichas médicas e pagamentos faltantes. Informe na ficha médica caso a criança esteja
tomando algum medicamento e deixe-o na recepção. As bikes ficarão no PICS KIDS pela manhã.
10h00 às 15h30 - Aulas teóricas e práticas
O Workshop de aventura para os kids (de 5 a 11 anos) terá início às 10h00 de sábado, com um intervalo
para o almoço aproximadamente às 13h00. Faremos o almoço todos juntos no restaurante mais próximo do
local. As crianças que quiserem comprar o almoço devem levar dinheiro (R$25,00 sugestão) e poderão deixar
com os instrutores, caso seja o desejo dos pais. Outra opção é as crianças trazerem "sandubinhas", bolachas
e frutas.
Todos devem ser "resgatados" pelos pais às 15h30.
15h00 as 16h00 – Recepção para KIDS SOMENTE CORRIDA
Os Kids que farão apenas a corrida no domingo, deverão estar na base do Adventure Camp (Parque das
Neblinas) às 15h00 para retirar os kits, entregar os termos de responsabilidade, fichas médicas e ouvirem as
informações sobre a prova no briefing às 16h00.
Para quem optar em chegar apenas no domingo, faremos a recepção no mesmo local das 07h00 as 08h00.
16h00 - Briefing
As atividades no sábado se encerram às 15h00, e a partir das 16h00 acontecerá o briefing, onde
teremos informações sobre a prova para todos os kids e para os pais! Este é o melhor momento para os
pais saberem onde podem acompanhar seus filhos durante a prova
BIKES – A largada dos Kids no Domingo será de bike. Portanto leve a bike direto para a largada. Lembrando
que o Kids que forem participar da escola de aventura no sábado terão que levar a bike nos dois dias.

DOMINGO - 08/10/2017
LOCAL: Parque das Neblinas - Clique aqui e veja o mapa de como chegar.
07h00 as 08h00 - Recepção para KIDS SOMENTE CORRIDA
09h00 – Largada
13h00 – Chegada (Previsão)
A chegada está prevista para 13h00, aproximadamente, no mesmo local quando as crianças deverão ser
resgatadas pelos pais ou responsáveis!

SOBRE OS EQUIPAMENTOS
Pais, não se esqueçam de verificar o estado das bicicletas das crianças – freios, pneus, lubrificação.
Recomendamos que façam uma revisão antes da prova, a segurança dos pequenos não tem preço.
O que é obrigatório?
 Bicicleta
 Luva
 Capacete
 Capa de chuva
 Boné
 Mochila pequena
 Colete salva-vidas (fornecido pela organização)
 Repelente (recipiente pequeno)
 Protetor solar (recipiente pequeno)
 Uma muda de roupas limpas e secas, com agasalho em uma sacola separada.
 Lanchinho, sandubas, frutas e barras
 MUITO ALTO ASTRAL
O que é opcional?






Camiseta de neoprene
Bússola
Apito
Lanterna
Outros itens queridos dos pequenos aventureiros

Atenção! As mochilas não podem estar muito pesadas.
Todas as atividades têm o acompanhamento de uma equipe médica. A segurança de todos é nossa
prioridade.
Em caso de picadas de insetos, abelhas ou formigas, os instrutores possuem antialérgicos e estão instruídos
para administração oral na prevenção de qualquer manifestação alérgica mais grave.
A Adventure CLUB solicita o apoio e empenho de todos os competidores e participantes na separação correta
de lixos e resíduos nas etapas e também durante o percurso.
Nossa preocupação com o meio ambiente é de extrema importância para que possamos continuar usufruindo
as trilhas e acessos de maneira saudável e preservando o meio ambiente.
Teremos diferentes tipos de lixeiras espalhadas na arena do evento, e contamos com a ajuda de vocês para
realizar a separação correta de lixo.

A aventura já começou.
APROVEITEM!

Staff Adventure CLUB
Dúvidas : contato@adventurecamp.com.br
Tels: (11) 3721-5654/ (11) 99995- 0497

