CBCa 097/2013
Curitiba, 9 de outubro de 2013.
Aos
Filiados

Assunto: Embarcações – Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade 2013
Prezados,
A Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa, neste ato representada pelo
Presidente abaixo assinado, vem por meio desta, enviar informações relacionadas à utilização
de barcos da CBCa no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade 2013.
Como é de conhecimento de todos os filiados o Campeonato Brasileiro é uma
competição entre clubes, portanto, todos os interessados devem competir utilizando suas
próprias embarcações. Como forma de auxilio, a CBCa disponibilizará as embarcações
conhecidas por modelos “verdes e amarelos” para empréstimo, porém, não dispõe de frota
suficiente para atender a todos, além disso, para disponibilizar esse serviço é necessária a
cobrança de uma taxa, que é utilizada para custeio de transporte, contratação de pessoal e
manutenção desses equipamentos.
A frota de barcos novos da CBCa, modelos caracterizados pela cor branca, não
estará disponível para utilização neste evento.
Para utilização das demais embarcações, os interessados deverão:





Enviar manifestação de interesse, até 23/10, para o email
cadastro@cbca.org.br, informando a quantidade e modelo dos barcos
que necessita.
A CBCa analisará as solicitações, confrontará com a frota disponível e
responderá no que diz respeito a quantidades de embarcações
disponíveis para cada solicitação até 28/10.
Os interessados deverão depositar os valores referentes à taxa de
utilização dos barcos para CBCa até 04/11, na conta informada neste
documento e enviar comprovante para o email cadastro@cbca.org.br.
No ato da entrega dos barcos será obrigatória a apresentação de cheque
caução, a fim de cobrir eventual avaria nas embarcações ou peças, sendo
esse devolvido, após checagem dos equipamentos na entrega dos
mesmos.
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Taxa de utilização de barcos da CBCa, durante o período de treinamento e evento
K1 e C1 – R$ 180,00
K2 e C2 – R$ 220,00
K4 – R$ 360,00
Dados para transferência
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0369
Conta Poupança: 00028069-0
Confederação Brasileira de Canoagem – CNPJ 92.893.155/0001-12
Valores obrigatórios para cheque caução, a serem apresentados no ato da entrega das
embarcações
K1 e C1 – R$ 340,00
K2 e C2 – R$ 420,00
K4 – R$ 600,00
Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente
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