Prezados amigos nadadores do Mais Mais,
Estamos ansiosos para recebê-los e preparamos uma programação
especial com o que mais gostamos saúde, amigos, risadas, comida,
bebida, música, dança e natação. Serão dias maravilhosos para
compartilharmos juntos!
15/02 – sexta-feira
16h00 – Credenciamento na D’STAK
17h30 – Aquecimento
18h30 – Início 1ª Etapa
19h00 – Macarronada
19h30 – Palestras
20h00 – Show André 14 Voltas
16/02 - sábado
08h00 – Embarque passeio barco Happy Day - Clube ASSTJ – Setor de
Clubes Sul

08h30 – Passeio de barco* com baile de carnaval
11h00 – Transporte do barco para restaurante Mangai Shopping ID
11h30 – Almoço – sugestão Mangai Shopping ID (por adesão)
13h30 – Transporte Mangai Shopping ID para D’STAK
14h00 – Solenidade Abertura XXIII Mais Mais
Homenagem Graciete Barros e Wilson Brasil
14h20 – Aquecimento
15h00 – Início 2ª Etapa
16h00 – Início 3ª Etapa
19h00 – Happy Hour com Show Dani Machado e banda (flashback)
17/02 – domingo
08h30 – Aquecimento
09h00 – Início 4ª Etapa
12h00 – Almoço Feijoada com samba (por adesão)
As atividades da programação estão incluídas para todos nadadores
inscritos no XXIII Mais Mais, com exceção do que está marcado por
adesão.
O passeio de barco*, sábado 16/02 às 08h, é uma cortesia da
D’STAK para os inscritos no XXIII Mais Mais, e por capacidade do
barco é limitado aos 100 primeiros confirmados. Por isso precisamos
da confirmação dos nadadores interessados, assim como de seus
convidados/acompanhantes – estes pagarão R$50,00. Enviar nome

completo e documento de
maismaisbsb2019@gmail.com

identidade

para

o

e-mail

Teremos transporte, às 11h, do barco Happy Day para o Mangai no
Shopping ID (local sugerido para almoço) e de lá para a D’STAK, às
13h30. A ida para o barco e o retorno da competição na D’STAK para
casa/hospedagem, fica por conta de cada um.
O almoço de sábado, sugerimos o Mangai, restaurante self service
com grande variedade no buffet. Ele está localizado no Shopping ID,
onde tem outras opções e, ao lado, temos também o Brasília
Shopping com mais opções.
A Feijoada com samba no domingo, 17/02, é por adesão, R$50 por
pessoa.
Para os convidados/acompanhantes dos nadadores que queiram
participar das festividades (1 Macarronada, Palestras e Show André
14 voltas -15/02; 2 Passeio de Barco – 16/02; 3 Happy Hour com
Show Dani Machado e Banda – 16/02) o valor será de R$50,00 por
festividade. O depósito deve ser efetuado na conta do Centro de
Desenvolvimento Esportivo de Brasília, no Banco do Brasil, Agência:
3477-0, Conta Corrente: 39333-9, CNPJ: 12.980.242/0001-78.
Encaminhar
comprovante
para
o
e-mail
maismaisbsb2019@gmail.com
Venham de coração aberto que estamos de braços abertos e muito
felizes por recebê-los em nossa casa! Sejam bem-vindos!
Grande abraço,
Wilson Brasil

