Em razão da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, a Secretaria de Saúde do
Município de Teresópolis vetou a realização da CamelBak Mountain Race Le Canton - que
estava programada para o dia 20 de março.
Portanto, a etapa Le Canton da CamelBak Mountain Race está OFICIALMENTE ADIADA.
Mantendo nosso compromisso e preocupação com a preparação dos atletas, optamos
também por antecipar a Etapa Praias Selvagens para o mês de maio, criando uma opção
mais próxima para os corredores em preparação. Abaixo o novo calendário CamelBak
Mountain Race 2021:
•
•

29/05: Etapa Praias Selvagens (Rio de Janeiro)
18/09: Etapa Le Canton (Teresópolis)

Pedimos inúmeras desculpas aos corredores. Nosso protocolo havia sido testado, aprovado
e elogiado na última etapa Praias Selvagens (realizada em novembro de 2020) e os
alinhamentos com todos os órgãos competentes para a realização da etapa Le Canton 2021
estavam avançados. No entanto, o momento requer cuidado e nosso objetivo sempre será
prezar pela saúde dos atletas, respeitando a orientação dos órgãos de saúde.
Os corredores inscritos na etapa Le Canton terão sua inscrição automaticamente transferida
para a mesma etapa deste ano, marcada para o dia 18 de setembro. Caso prefira, podem
também optar por:
•
Transferir sua inscrição para a etapa das Praias Selvagens (29 de maio de 2021);
•
Receber um voucher de crédito para usar em qualquer prova da CamelBak até o
final de 2022.
Todos os participantes inscritos receberão um email com as orientações de como
prosseguir caso optem por uma das opções acima. Para demais dúvidas favor entrar em
contato pelo email sac@ticketagora.com.br
Os atletas que reservaram hospedagem no Hotel Le Canton, poderão optar por:
•
Manter a reserva;
•
Alterar a data;
•
Gerar um cupom de reserva válido por 1 ano.

Pedimos que entrem em contato com o hotel para confirmação e/ou alteração da reserva
através do telefone 4000-1150 (dpto. de eventos)
Mais uma vez pedimos desculpas e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.
Agradecemos a compreensão.
Atenciosamente,

