
                                                                                                 

BOLETIM INFORMATIVO – Nº 01

Saudações Equipes Rosas do Brasil, 

A Equipe Festival Dragon Boat Brasil ficou extremamente feliz pela presença
de vocês na última reunião. Nosso objetivo é unir,  fortalecer,  conhecer todas as
remadoras do Brasil e estreitar os nossos laços. Conforme tratado nessa reunião,
além do nosso festival, ocorrerá o 1º Encontro das Remadoras Rosas do Brasil.

Seguem abaixo algumas orientações:

1. ATESTADOS:

Ficou estabelecido que os organizadores do Festival Dragon Boat exigirão
atestados  que  comprove  a  aptidão  física  e  outro  que  comprove  que  a
remadora foi portadora do câncer de mama (exames de biópsia não serão
considerados válidos como atestado). 

Ambos devem ser apresentados no cadastramento no dia do evento. A não
apresentação e entrega dos atestados impedirá a participação das remadoras
nas provas e cursos oferecidos no Festival.  (não haverá ressarcimento da
inscrição) 

* Termo de responsabilidade (o formulário será enviado futuramente).

* Declaração de imagem e voz (o formulário será enviado futuramente).

2. HISTÓRIA DA EQUIPE:

Cada  equipe  terá  que  enviar  no  E-mail  abaixo,  uma  pequena  História,
contendo:

festivaldragonboatbsb@gmail.com

* Como surgiu o nome da equipe;

* Dificuldades que encontraram para a formação da equipe;

* Objetivos da equipe;

* Metas para o próximo ano;

* Curiosidades;

* Foto da equipe;

* Logo da equipe.

https://canomama.wordpress.com/festivaldedragonboatbsb/
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3. TIMONEIRO:

A  organização  do  Festival  disponibilizará  timoneiros  (só  poderá  ter  seu
próprio timoneiro a equipe que estiver completa e o temoneiro tem que ser
também sobrevivente do câncer de mama).

4. REMADORA:

Só poderá participar na categoria “remadoras” aquelas que são integrantes
de equipes de remadoras rosas, ressaltando a exigência de apresentações
de atestado conforme descrito no item 1 “Atestados”.

A  equipe  deverá  enviar  uma  lista  com  os  nomes  das  remadoras  que
participarão do Festival.

festivaldragonboatbsb@gmail.com

5. TRANSPORTE:

O Translado entre o Hotel e Local do Evento será oferecido pela organização
do Festival nos dias do evento.

O transporte será exclusivo para as atletas.

Quaisquer  outros  deslocamentos  divergentes  do  descrito  acima  serão
custeados pelos inscritos.

6. ALIMENTAÇÃO:

No  local  do  evento  tem  um  restaurante  que  serve  pratos  executivos
(custeados pelos inscritos no evento):

* 1 proteína (carne, frango e peixe) e 4 acompanhamentos; 

* O valor médio é de R$26,00.

Nas proximidades do local do evento, há algumas opções de restaurantes,
fica um pouco afastado, havendo a necessidade de utilização de transporte
custeados pelos inscritos, por exemplo, UBER.

https://canomama.wordpress.com/festivaldedragonboatbsb/
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7. ESTANDES:

O Festival Dragon Boat Brasília disponibilizará um estande pequeno (1metro)
para cada esquipe. Onde poderá ser colocado um  banner com a logo da
equipe e produtos trazidos pela mesma para serem comercializados.

Ex: camiseta, boné, caneca, artesanato típico do estado e outros. 

8. BOTONS:

Cada equipe pode confeccionar ou mandar fazer  botons/pins com sua logo
para serem trocados com outras equipes. Esses botons serão colocados na
fita  do  crachá  marcando  esse  momento  lindo  no  Festival  (servirá  de
lembrança).

A  equipe  que  não  quiser  mandar  fazer  botons,  pode  usar  a  criatividade
confeccionando os botons com outros materiais. 

Ex: Fitas com alfinete, broches, crochê e outros. 

9. SUGESTÃO DE HOSPEDAGEM

a) Cullinan Hplus PREMIUM  5 estrelas

Brasília, Distrito Federal, Brasil

Setor Hoteleiro Norte Quadra 4 Lote E, Brasília-DF

550 metros do Brasília Shopping (2min de caminhada) 

8.2 KM do local do evento (12min de carro)

https://www.hplus.com.br/hoteis/cullinan-hplus-premium/

b) Windsor Plaza Brasília 5 estrelas 

Brasília, Distrito Federal, Brasil

Setor Hoteleiro Sul Quadra 05 Bl. H, Brasília-DF

950 metros do Pátio Brasil Shopping (4min de caminhada)

7.8 KM do local do evento (11min de carro)

Desconto de 10% na tarifa usando o código: DRAGONBOAT 

Considerando o período de 25 a 30/10 de estadia.

https://windsorhoteis.com/hotel/windsor-brasilia/

https://canomama.wordpress.com/festivaldedragonboatbsb/
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c) Grand Mercure Brasília Eixo Monumental

Brasília, Distrito Federal, Brasil

Setor Hoteleiro Norte Quadra 5 Bloco G, Brasília-DF. 

450 metros do Brasília Shopping (2min de caminhada)

8,2KM do local do evento (12min do evento).

https://www.guestreservations.com/grand-mercure-brasilia-eixo/booking?
gclid=Cj0KCQjwwJuVBhCAARIsAOPwGAQXFw3KL9AvCzf93KHHzvs9jFj80x8ESY4
VZdZ3TgBdrIKv19J-BAoaAqJdEALw_wcB

d) Athus Brasília Hotel (preço mais acessível)

Brasília, Distrito Federal, Brasil

Setor Hoteleiro Norte Quadra 2 Bloco O, Brasília-DF.

7,8KM do local do evento (10min de carro)

450 metros do Brasília Shopping (2min de caminhada)

https://athusbrasiliahotel.com.br/

e) Hotel Econotel (preço mais acessível)

Brasília, Distrito Federal, Brasil

Setor Hoteleiro Sul Quadra 3, Brasília

7,4KM do local do evento (10min de carro)

600m do Pátio Brasil Shopping (8min de caminhada)

https://econotelbrasilia.com.br/?
pht=19131556563705064&gclid=Cj0KCQjwwJuVBhCAARIsAOPwGARwW1QrXLelE
beqCzb05f__P0hQFnz6gZGUsIYNzVjmvL6-t9WAT48aAuncEALw_wcB

f) Minas Brasília Tenis Clube (alojamento)

AINDA ESTÁ EM NEGOCIAÇÃO, ASSIM QUE FECHARMOS AVISAREMOS
FUTURAMENTE.

https://canomama.wordpress.com/festivaldedragonboatbsb/
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Esses são apenas alguns hotéis situados próximos ao Pátio Brasil e
Brasília Shopping. Sugerimos pesquisas adicionais de hotéis localizados no

Setor Hoteleiro Sul e Setor Hoteleiro Norte.

LOCAL DO EVENTO: 

Clube da Associação de Servidores da Câmara dos Deputados, ASCADE.

https://canomama.wordpress.com/festivaldedragonboatbsb/
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10. PARTICIPANTES:

A inscrição PARTICIPANTE fornece os seguintes acessos:

* São direcionadas às pessoas (pacientes oncológicos, familiares, amigos,
estudantes, profissionais de saúde, etc), que querem participar das atividades
educativas e culturais do evento.

* Necessita de apresentação de documento com foto.

* Receberão um kit do festival com camiseta e brinde.

*  Participarão  das  atividades  educativas  e  culturais  do  evento  (palestras,
rodas de conversa, etc).

11. ACOMPANHANTES:

O  ACOMPANHANTE   é a pessoa (familiar, amigo, etc) que estará junto à

atleta ou participante do evento, e não haverá custo de ingresso. Necessita

de apresentação de documento com foto. Será identificado com uma pulseira

para acesso somente às áreas comuns do local do evento. O acompanhante

não  poderá  participar  das  atividades  educativas  (palestras,  rodas  de

conversa,  etc).  Apenas  assistir  as  baterias  das  provas  participativas  do

festival, circular nas áreas comuns do festival (exposição das equipes, etc).

O  1º  Festival  Dragon Boat  de  Mulheres  Sobreviventes  do Câncer  de
Mama  e  1º  Encontro  Nacional  das  Remadoras  Rosas é  organizado  pela
Associação  Canomama  –  De  Saúde,  Esporte  e  Cultura  do  DF,  localizado  em
Brasília-DF, Brasil. 

É um evento oficial das Remadoras Rosas do Brasil e está sendo apoiada
pela Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa.

https://canomama.wordpress.com/festivaldedragonboatbsb/
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 PATROCINADORES:

APOIO:
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