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Algarve Raft  Race 2021

 
Programação

 
Domingo 26th Setembro 2021

 
8h -  Chegada e registo com controlos de Covid 

 
9h -  Corrida de caiaque 

 
10h -  Avisos de segurança e exposição marítima 

 
10h30 -  Corrida de jangadas 

 
11h15 -  Música ao vivo com Luke Britton

 
12h00 -  Entrega de prémios 

 
12h30 -  Limpeza da praia 

 



Alimentos e Bebidas 

Sandbanks & The Beach Bar oferecem Pequenos-almoços,
Almoços,  Snacks,  Bebidas,  Gelados e Crepes durante todo o

evento.

Por favor,  encomende directamente com eles

Qualquer pessoa que deseje almoçar após o evento é 
aconselhado a fazer uma reserva -  Se participou no evento

receberá um desconto de 10% 
na sua refeição.



 
Regulamentos da Covid 

 
Devido à Pandemia,  estamos a tomar todas as precauções

para manter todos seguros quanto possível .  
 

Ao entrar no evento,  terá um Teste de Fluxo Lateral  para
garantir  que está l ivre de Covid.   Desta forma, todos

poderão desfrutar do evento em paz.
 

Terá também de fornecer os seus dados de contacto -  o  que
é obrigatório por lei  -  no caso de precisarmos de o contactar

após o evento.
 

Por favor,  s iga o Regulamento de Distância Social  e
abstenha-se de conviver com outros tanto quanto possível .

 
Lave as suas mãos regularmente ou desinfecte as suas mãos

numa das nossas estações.
 

As máscaras devem ser usadas à entrada e à saída do
evento.  Os sanitários estão disponíveis  no Beach Bar -  mas

por favor,  respeitem as Regras de Segurança da Covid.



Deve ser uma jangada
Deve ter Lugares /  Pranchas para sentar

Deve ter algum tipo de remos para remar com
Deve f lutuar! !

Deve levar o peso da sua tripulação
DEVE usar um colete -  Haverá disponível  no evento para alugar

Deve ter mais de 18 anos e ser capaz de nadar 100 metros 
A sua equipa deve ter um mínimo de 4 pessoas /  máximo de 6

pessoas
A sua jangada DEVE ter um nome & ou Bandeira
É preciso estar preparado para estar molhado!

Regulamento das Jangadas

Pode usar qualquer material  para construir  a sua jangada desde que
flutue! !

Contudo,  pedimos-lhe que seja o mais amigo do ambiente possível  e
que cumpra as seguintes regras:

Preço por entrada na jangada -  60 euros -  No entanto,  pedimos-lhe
que faça o favor de doar o máximo que puder por estas óptimas

caridades para além da sua taxa de entrada.



Ideias de Jangadas para lhe dar Criatividade



Prémios 

1º,  2º  e  3º  Prémios -  Corrida de caiaque

Melhor jangada amiga do ambiente
Jangada com melhor design

Jangada com melhor decoração
Melhor Bandeira ou Melhor Nome 

Corrida de Jangada 3º  Lugar
Corrida de jangada 2º  Lugar

Corrida de Jangada 1º  Lugar & Campeões 2021

Os prémios spot serão também para a melhor equipa:
Mascotes 
Adeptos 

Esforço na Corrida
Mais dinheiro angariado para caridade



Regras da corrida
Assim que o Buzzer tocar,  tem de o fazer:

1)  Estar na l inha de partida
2)  Ponham os vossos coletes salva-vidas

3)  Levar a sua jangada para o mar
4)  Suba para a sua jangada (todos os membros da equipa devem

estar na jangada antes de começar a remar!)
5)  Dê a volta à bóia

6)  Quando terminar a corrida deve sair  do mar,  leve a sua Jangada
de volta ao ponto de partida,  RETIRE os seus coletes e coloque as

suas MÃOS NO AR!

Só quando estas etapas estiverem concluídas é que poderão ser
declarados terminados e em que posição se encontram na corrida!

Qualquer pessoa /  membro da equipa que NÃO tire os seus coletes 
 & coloque as mãos no ar -  DESQUALIFIQUE a equipa!  

As decisões dos juízes são FINAIS!



Caridades

Por favor, ajude-nos a criar consciência para as seguintes instituições
de caridade e doe o máximo que puder para que elas possam

continuar o seu fantástico trabalho.



Patrocinadores

Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para dizer pessoalmente
OBRIGADO a todos os patrocinadores do evento.

Lembre-se de apoiar cada um destes negócios tanto quanto puder ao
longo do ano. 

Por favor contacte-nos no email: shebangpr@icloud.com para saber
como se pode tornar um patrocinador  



Oportunidades de Patrocínio

Faz parte do primeiro Algarve Raft Race 2021!

Pacote de Patrocínio Ouro - 1000 euros
Inclui:

Publicidade nos Media * Publicidade na Rádio * Publicidade nas Redes
Sociais * Publicidade no Website * Cartazes, Sinalética, Flyers & Posters *

Publicidade na programação * Oportunidades fotográficas * Pacote VIP no
dia (Inclui comida, bebidas & lugares na primeira fila do evento).

Pacote de Patrocínio Prata - 500 euros
Inclui:

Publicidade nas Redes Sociais * Publicidade no Website * Cartazes,
Sinalética, Flyers & Posters * Publicidade na programação 

* Oportunidades limitadas de Fotografia

Envie o logótipo da sua empresa, detalhes de contacto e descrição para o
e-mail: shebangpr@icloud.com


