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Itens obrigatórios para cada participante
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Teste Covid-19

Secretaria de prova

Parque de apoio
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Jantares

 ETAPAS A SEREM OBSERVADAS



 Máscara  Álcool em gel

 Caneta  Exame Covid-19

ITENS OBRIGATÓRIOS
PARA CADA PARTICIPANTE



O briefing geral do 13º Transcatarina
de cada  categoria,  será  realizado em
local e data a definir. Na ocasião serão
sanadas todas as dúvidas e explicaremos
um pouco mais sobre o funcionamento
do evento.

BRIEFING

Será por categoria, sem aglomeração
e de preferência aberto.



TESTE PARA O
COVID-19

Será  obrigatória  a  entrega  do  teste  para  Covid-19 ou
cópia  autenticada,  sendo  o  mesmo do tipo antígeno 
ou  superior.  O  resultado  do  exame  deverá ser com
data de sexta 22/10 ou posterior. O participante
receberá uma pulseira verde, como comprovação da
entrega deste exame e resultado negativo para o vírus.

Para acessar o parque de apoio e acampamento, todos
devem  primeiro comparecer à Secretaria de Prova
munidos com este exame, para adquirir a pulseira.
Toda a circulação no local deve ser com máscara!

Ele estará no Centro de Eventos em Fraiburgo (estádio
na rua abaixo do Hotel Renar). O tempo para a entrega
do resultado  será  de  aproximadamente  duas  horas,
e o custo será promocional de R$ 80,00. Quem não
estiver com exame em mãos, terá de inicialmente ir
neste local e realizar o mesmo!

Teremos  a  nossa  disposição  para  a realização  dos
 exames,  o  Laboratório  Camati  de Caçador, junto
com nosso patrocinador Santa Prev Saúde.

Este  exame  será  exigido  DE  TODOS  na  caravana.
Não será permitida a entrada nos parques de apoio,
jantares e hotéis credenciados sem o uso da pulseira.
Para todas as categorias, o carro que não estiver com
todos  os  integrantes  com  essa  pulseira,  não  estará
apto  a  largar.



SECRETARIA
DE PROVA

Somente será permitida a subida ao Hotel Renar,
local da secretaria de prova, com o exame em mãos.

Entrega de exame e retirada da pulseira verde

 Regularização financeira da inscrição

 Entrega ou compra da cesta básica

 Assinatura do contrato/termo de compromisso

 Pulseiras dos jantares - compra ou entrega aos
que têm direito

 Entrega da sacola com as camisas pré solicitadas nas
inscrições, troféu de participação, planilhas e adesivos.
Este ano não aceitaremos trocas em virtude da pandemia

As planilhas serão enviadas por PDF com antecedência,
para quem quiser imprimir, salvo algum problema com
verificação e aprimoramento da qualidade das trilhas
que impeçam isso.

Toda circulação no local deve ser com máscara!

Os apoios devem obedecer a fila de espera junto aos
competidores. 

Iremos ter os seguintes passos

Todos os integrantes deverão ter sua caneta pessoal,
não teremos para vender ou emprestar, e será
obrigatório a mesma.



PARQUE DE APOIO

O acesso somente será liberado as pessoas que
estiverem  com  a  pulseira  verde  e  teste  de
temperatura. É expressamente proibida a entrada
de  qualquer  pessoa  ao  parque  sem  a  pulseira.

Evitar aglomerações!

Som será permitido até as 24h.



JANTARES

Os  jantares  serão  em  locais  predeterminados,
com condições de obedecer aos protocolos atuais
vigentes para restaurantes. Será em forma de
Buffet e toda pessoa deve usar luva e máscara
para se servir.

A saúde de todos os envolvidos com o Transcatarina
e das pessoas que residem nas regiões das quais
passaremos,  depende  apenas  de  nós.  Estamos
fazendo a nossa parte para adentrarmos as cidades
que nos recebem com tanto carinho e mantê-las em
segurança.

Faça a sua parte e, juntos,

preservaremos por todos

que estiverem a nossa volta!

O distanciamento  será  conduzido  pelo restaurante
contratado. Será proibido que qualquer pessoa
altere o layout e distâncias das mesas.


