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CCEENNTTRROO  SSUULL  AAMMEERRIICCAANNOO  MMAASSTTEERR  
  

1ª Alteração do Aviso de Regata 
CCllaasssseess::  LLaasseerr  ((SSttaannddaarrdd,,  RRaaddiiaall  ee  44..77))  

25, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2009 
 
5. TAXAS DE INSCRIÇÃO: 

5.1. Somente as entradas pessoais serão aceitas. Os formulários de inscrição junto com seu pagamento 
correspondente serão recebidos na “Secretaria do Campeonato” do Clube Naval até as 12:00hs do dia 
25 de Fevereiro de 2009. Não haverá acréscimo da ta xa de inscrição.  

5.2. Dentro dos termos e condições estabelecidos no item 5.1 formulário de inscrição pode igualmente ser 
completado e enviado através do e-mail nautica@cncharitas.com.br  ou pelo fax. 
Os depósitos devem conter exclusivamente os custos da inscrição. Favor não incluir custos de 
aluguel do barco ou hospedagem. 

5.3. Os participantes deverão apresentar-se pessoalmente para os registros na secretaria do campeonato 
no Clube Naval Charitas até o dia programado para o início do campeonato, após a conformação com 
o item 5.1 deste Aviso de Regata para que suas inscrições sejam confirmadas. 

5.4. Formas de pagamento: 
5.4.1. Pelo cartão de crédito através do telefone (pagamentos feitos do Brasil e no exterior); 
5.4.2. Inscrições antecipadas no Brasil , podem ser feitas preenchendo a ficha em anexo (também 

disponível no site www.cncharitas.com.br/laser_master.html ) e efetuando o depósito ou 
transferencia bancaria da taxa de inscrição para: 

Banco: Unibanco 
Agência: 0325 
Conta corrente: 824.112-8 
Em nome do: Clube Naval Departamento Náutico 
CNPJ: 33.868.654/0004-33 

5.4.3. Para transferência internacional: 
Banco: Unibanco 
Código: 409 
Agência: 0325 
Conta corrente: 824.112-8 
Em nome do: Clube Naval Departamento Náutico 
Código Swift: UBBRBRSP 

Todas as transferências devem estar em dólares americanos. 
5.4.4. Cópia do depósito deverá ser enviada juntamente com a ficha de inscrição para o Fax 55 (21) 

2109-8199 ou para o e-mail: nautica@cncharitas.com.br. 
5.5. Valor das Inscrições por velejador: 

• Inscrições recebidas até 12:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2009  será de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) ou U$ 75,00 (setenta e cinco dólares) por velejador. 

5.6. Os líderes de equipe, técnicos e coordenadores deverão registar-se completando o formulário 
correspondente (publicado no site), onde igualmente registarão as embarcações de apoio para sua 
flotilha. O termino do prazo para estes registos é o mesmo para as inscrições, e estará livre de custo . 

5.7. Depois do fim do prazo para inscrições nenhuma taxa será reembolsada. Antes deste tempo de 
reembolso da Autoridade Organizadora o cancelamento terá uma dedução de 50% para custos 
administrativos. 

5.8. Não haverá nenhum campeonato para classe com menos de três (03) barcos inscritos. 
 


