CLARO Clínica Brasil Soul de MTB
para o grupo Olavo Bikers

Data: 24 e 25 de Abril de 2009.
Locais: Auditório TAP Portugal e Fazenda Cana Verde.
Descritivo do Evento
1- INTEGRANTES
Mário Roma
• Medalha de Bronze Mundial 24 Horas MTB
• Go Outsider do ano 2008
• Publicitário e Jornalista de sites e revistas de bike e esportes outdoor
Adriana Nascimento
• 10 títulos de Campeã Brasileira de MTB
• Go Outsider do ano 2008
• Formada em Educação Física e empresária de uma assessoria esportiva
2- CONCEITO
A Brasil Soul MTB Team repassa seu conhecimento para pessoas de ambos os sexos
que buscam um melhor rendimento, através do aprendizado de fundamentos básicos que
determinam confiança e técnica para melhorar a performance e o desempenho na prática do
Mountain Bike e a qualidade de vida.
Realizada em locais estratégicos, em meio a natureza e trilhas com visuais incríveis, as
Clínicas Brasil Soul de MTB tem como propósito agregar ao praticante de MTB técnicas de
atletas profissionais e treino prático, podendo ser realizada com os três níveis de praticantes:
iniciantes, intermediários e avançados.

3- PARTICIPANTES
•
•
•

Nível indicado: Iniciantes e intermediários
Mínimo 20 e máximo de 30 bikers
Acompanhantes com vagas limitadas*

*até atingir o limite de pessoas do Hotel Fazenda Cana Verde.

4- CRONOGRAMA PARA BIKERS
•
•
•
•
•
•
•

24 de abril – Recepção no Auditório da TAP Portugal (Av. Paulista, 453, 14º
andar – com estacionamento no local) das 19h30 às 21h para Aula Teórica
25 de abril – Recepção no Hotel Fazenda Cana Verde
(fazendacanaverde.com.br). Início das atividades práticas às 9h
Das 12h às 13h30 – Pausa para almoço no local
Das 13h30 às 14h30 – Atividades baseadas na aula teórica
Das 14h30 às 15h30 – Realização da “Desafio”
Das 15h30 às 17h30 – Pedal nas trilhas do local
Às 18h – Encerramento do evento

5- CRONOGRAMA PARA ACOMPANHANTES
•
•
•
•

25 de abril – Recepção no Hotel Fazenda Cana Verde
(www.fazendacanaverde.com.br)
Das 12h às 13h30 – Almoço com os bikers no local
Das 9h às 18h - Os acompanhantes poderão desfrutar da infra-estrutura do hotel
utilizando a piscina, passeios de caiaque pelo lago, trilha até a
cachoeira, trilhas a pé, contato com os animais da fazenda, etc.
Às 18h – Encerramento do evento

6- VALORES PARA OS PARTICIPANTES
•
•
•
•
•

Bikers - R$150,00 Clínica Brasil Soul + R$70,00 diária na fazenda
Acompanhantes - R$70,00 diária na fazenda
Crianças até 05 anos não pagam (1 por família, a segunda paga R$25,00)
Crianças de 06 a 10 anos pagam R$35,00 na diária na fazenda
Incluso no valor do Hotel Fazenda Cana Verde: Alimentação (almoço e coffee
break), utilização das áreas de lazer do Hotel e disponibilização de vestuários

São Paulo, 19 de Março de 2009.

Agência Roma Comunicação.

