
sex., 30 de out.  |  Ecoparque Barra do Dia

I Fest Cânion
Evento realizado pela Federação Brasiliense de Canionismo

Horário e local
30 de out. 18:00 – 02 de nov. 18:00
Ecoparque Barra do Dia, Padre Bernardo - GO

Sobre o evento
Inscrição:
Canionista Membro FBC: 

1º lote 16/09/20 à 30/09/20: R$40.
2º lote 01/10/20 à 14/10/20: R$60.

Canionista Convidado:

1º lote 23/09/20 à 07/10/20: R$100.
2º lote 08/10/20 à 14/10/20: R$125.

**Apenas 40 vagas no total. 
A inscrição garante acesso a Barra do Dia em todos os dias do evento, camiseta, adesivos e outros brindes
fornecidos pelas empresas parceiras.
Cânions disponíveis durante o evento:

1. Italiano (Intermediário);
2. Cerrado (Avançado);
3. Dom Giuseppe (Intermediário);
4. Barra do Dia (Fácil);
5. Outubro Rosa (Feminino);
6. Cânion Noturno (Intermediário).

A organização se reserva ao direito de negar a inscrição caso a participação do requerente possa afetar a
segurança ou o bom andamento das atividades do evento.

Os boletos serão enviados por e-mail para pagamento e deve ser respondido com o comprovante em
anexo.

Camping

R$90 por pessoa independente da quantidade de dias durante o evento. 
O acerto deverá ser feito diretamente na fazenda Barra do dia na portaria do camping.



Acompanhantes

R$90 no camping ou R$40 pra passar o dia.

Cronograma:

Dia 30 de outubro de 2020.

14:00 às 22:00 – Check-in no Camping
14:00 às 22:00 – Inscrição para os cânions (Barra do dia (outubro rosa e noturno halloween), Dom Giuseppe,
Cerrado e Italiano)
19:00 Confraternização na Fogueira
22:00 – Fim do check - in no camping
00:00 – Finalização das atividades na cozinha (espetinhos, àgua, sucos, cerveja)

Dia 31 de outubro de 2020

06:00 – Início dos serviços de cozinha (Café da manha)
07:30 – Subida para o canion Cerrado (6 pessoas por grupo)
08:00 – Subida para o canion Dom Giuseppe
08:00 – Subida para o canion Italiano
10:00 – Subida Barra do Dia – Outubro Rosa
17:00 – Almojanta
19:00 – Fogueira e confraternização de halloween
20:00 – Subida para noturno de Halloween – obrigatório uso de lanterna e carga extra
00:00 – Finalização das atividades de cozinha

Dia 01 de novembro de 2020

06:00 – Início dos serviços de cozinha (café da manhã)
07:00 – Subida para o canion Cerrado (6 pessoas por grupo)
08:00 – Subida para o canion Dom Giuseppe
08:00 – Subida para o canion Italiano
10:00 – Subida Barra do Dia
17:00 – Almojanta
19:00 – Fogueira e confraternização de halloween
20:00 – Subida para noturno de Halloween – obrigatório uso de lanterna e carga extra
00:00 – Finalização das atividades de cozinha

Dia 02 de novembro de 2020

06:00 – Início dos serviços de cozinha
07:30 – Subida para o Italiano
09:00 – Subida para a Barra do Dia
19:00 - Encerramento
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