
 
NORMATIVO 

 
O CB SPORTS TRAINING CAMP será o primeiro evento de triatlo no formato camp do 
RN. Ocorrerá em Natal, capital do Rio grande do Norte entre os dias 18 e 21 de março 
de 2021. 
 
Nosso camp possui dois formatos de contratação: 
1) Modalidade SÓ INSCRIÇÃO; 
2) Modalidade PACOTE, que inclui a inscrição para o evento e hospedagem. 
 
Toda programação ocorrerá a partir do Hotel Golden Tulip Inn na praia de Ponta Negra. 
Transfer entre hotel e locais de treinos estão inclusos para atletas hospedados 
(modalidade Pacote). 
  
A programação do evento será divulgada nos nossos canais de comunicação nas redes 
sociais. É válido informar que o atleta não é obrigado a participar de todos os treinos, 
palestras e/ou atividades que componham o evento.  A programação divulgada poderá 
sofrer ajustes. 

 
Serviços extras poderão ser contratados diretamente com a agência oficial do evento 
SUNLINE TUR (www.sunlinetur.com.br). 
 
Disponibilizaremos suplementação e hidratação para todas as atividades de treino no 
nosso evento, estando este custo totalmente incluído na inscrição. 

 
Nossa inscrição contempla: 
. 04 dias de camp na programação prevista e divulgada; 
. Transfer Hotel/Treinos/Hotel para atletas que adquirirem pacote completo; 
. Hospedagem com café da manhã no Hotel Holiday Inn para os atletas que adquirirem 
pacote completo; 
. Almoço que antecede palestras no restaurante do Hotel 
. Carro de apoio com mecânico para todos os treinos de ciclismo; 
. Hidratação e suplementação básica para treinos; 
. Acesso a serviços de recovery do atleta e massagens com baixo custo para atletas do 
evento; 
. Palestras com nomes de destaque nacional e em salão climatizado nas dependências 
do hotel do evento; 
. Kit do Atleta personalizado; 
. Cobertura de vídeo e fotografia de revista especializada; 
 
Os equipamentos para uso dos atletas em cada modalidade serão de responsabilidade 
do mesmo, exceto o que consta no KIT do Atleta, camisa ciclismo, camisa corrida e 
touca natação, que obrigatoriamente deverão ser utilizados durante os treinos para 
identificação e segurança dos participantes. 



 
 
Equipamentos de segurança em cada modalidade, em especial no ciclismo são 
obrigatórios. 
 
O evento não será responsável por equipamentos de atletas, manutenção ou 
conservação. A equipe mecânica do evento estará a disposição para fazer algum ajuste 
se for o caso, com negociação extra no ato do serviço. 
 
Indicamos um seguro saúde para os atletas que não possuírem plano de saúde. Toda 
a responsabilidade pela integridade do atleta como suas despesas e de outros 
envolvidos em caso de acidente ou incidente é de exclusiva responsabilidade do 
mesmo, estando o evento isento de qualquer despesa. 
 
No caso de cancelamento da inscrição, será retido os seguintes percentuais: 
01) percentual de 30% até o dia 01 de fevereiro;  
02) percentual de 50% até o dia 01 de março; 
 
Após o período acima citado não haverá qualquer devolução. A CB Sports reserva-se 
no direito de converter o crédito para outro evento produzida por ela ou crédito para 
assessoria esportiva. 
 
O único canal de comunicação para negociações e/ou esclarecimentos do evento é via 
SUNLINE TUR. 
 
Talita ou Paulo  
Eventos@sunlinetur.com.br 
(84) 3211-5919 
(84) 99927-0256  

 
Atleta que se inscrever no CB SPORTS TRAINING CAMP, no ato da realização do 
pagamento declara que está ciente e de acordo de todas as condições acima 
estabelecidas. 
 
 
Atenciosamente; 
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