Borandar
Andar é preciso
5ª CAMINHADA PARQUE A PARQUE

DATA

28/05/2022 - Sábado
HORÁRIO
06:45: Concentração no estacionamento do Parque Costa Azul
07:30: Saída da caminhada
12:30: Almoço (buffet livre), no restaurante Rancho do Cupim
16:00: Encerramento do evento
PERCURSO
O percurso completo é de aproximadamente 22 quilômetros, iniciando no Parque Costa Azul,
percorrendo a orla até o Parque do Pituaçu, e lá dando uma volta na ciclovia.
Existem várias possibilidades de trechos a percorrer, de 4 a 22 km, a ser escolhido
livremente por cada participante.
O trecho do Parque Costa Azul ao Parque do Pituaçu, tem aproximadamente 7 km. A ciclovia
do Pituaçu tem 15 quilômetros.
CAMISAS
Não haverá camisa específica para o evento.
Os borandantes devem utilizar uma das camisas das caminhadas já realizadas.
Os novatos utilizarão qualquer camisa, a critério de cada um.
Dispomos de 46 camisas, nos tamanhos listados abaixo, provenientes de saldo de
caminhadas anteriores:
o
o
o

P - 4
M - 8
G - 14
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o
o
o

GG - 6
XG - 13
EXG – 1

À medida que forem ocorrendo as inscrições, as camisas serão reservadas por ordem
cronológica, que serão entregues aos participantes em dois momentos:

a) na concentração do Parque Costa Azul das 06:45h às 07:20h;
b) na entrada do Parque de Pituaçu ou no km 0 da ciclovia, até o momento em que o grupo
que chegar do Parque Costa Azul se encontre com os participantes que escolherem
trechos até 15 km.
ALMOÇO
O almoço (buffet livre) será servido das 11:30 às 16:00 h, no restaurante Rancho do
Cupim, em espaço reservado exclusivamente para o grupo que vai participar do almoço.
As despesas extras (cervejas, água mineral, refrigerantes, sobremesas e outros itens não
incluídos no buffet), serão pagas diretamente pelos consumidores ao restaurante, cujo
controle será através de comandas individuais.
PRÉ-INSCRIÇÕESI/INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas em duas fases:
1ª) Pré-inscrições
Preenchimento e envio de formulário muito simples, com poucos dados, objetivando
identificar o público-alvo e ter uma estimativa do número de pessoas que irá participar do
evento. Deverá ser feita pela Internet, através do site www.borandar.com.br.
2ª) Inscrições
Teremos 2 tipos de formulários a serem preenchidos e enviados:
Borandantes
Como os borandantes já estão cadastrados, o formulário conterá poucos campos a serem
preenchidos e enviados.
Novos
Destinado aos caminhantes que ainda não participaram de nenhum evento do Borandar. O
formulário de inscrição conterá um número razoável de campos a serem preenchidos, a fim
de completar o seu cadastro.
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ALTERNATIVAS
A opção será feita por cada participante, no formulário de inscrição, dentre as seguintes
alternativas:
OPÇÃO 1
Somente a Caminhada

R$ 30,00

OPÇÃO 2
Caminhada
+ Camisa do Borandar (saldo de caminhadas anteriores)

R$ 70,00

OPÇÃO 3
Caminhada
+ Almoço no Rancho do Cupim (buffet livre)

R$ 95,00

OPÇÃO 4
Caminhada
+ Camisa do Borandar
+ Almoço no Rancho do Cupim (buffet livre)

R$ 135,00

PAGAMENTOS
As inscrições estarão efetivadas com o recebimento, pela coordenação, do formulário de
inscrição, e do pagamento do valor correspondente à opção escolhida, através de pix,
transferência ou depósito, no banco cujos dados vão abaixo:
Banco: Bradesco SA – 237
Agência: 3571-8

Conta: 48930-1

Pix: 00133744515

Favorecido: Denilson Geraldo Sampaio Rehem
CPF: OO1.337.445-15

Salvador, 05 de maio de 2022
Denilson Rehem
Coordenador

