
PATROCÍNIO

REGULAMENTO
VERSÃO DIGITAL



O EVENTO
O Festival Uga-Buga de Surfe de Peito acontece 
entre os dias 01 de maio até 31 de agosto, onde os 
atletas de todo o Brasil poderão se inscrever e com-
partilhar suas imagens de surfe, concorrendo a pre-
miações exclusivas das marcas Uga-Buga, Vissla e 
parceiros.

INSCRIÇÕES: 01 ATÉ 30 DE MAIO, 2021.

DADOS BANCÁRIOS

www.uga-buga.com/festival

PREÇO: R$ 75
Inscrição válida somente após 

comprovante de pagamento

PIX
08664508909

Transferência
Banco 260 - Nu Pagamentos S.A.
Agência 0001 / Conta 4129063-2

Maurício O. Afonso
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AS REGRAS
ENVIO DAS IMAGENS

01 de maio até 31 de agosto

FORMATO
Vídeo ou foto originais e sem edições

RESULTADOS
24 até 26 de setembro

> Todos os atletas receberão em casa kits exclusivos do evento;

> O atleta inscrito poderá participar de todas as categorias;

> Serão aceitas imagens de dentro e fora da água, em primeira ou 
terceira pessoa;

> As imagens devem estar com nitidez e clareza;

> Os arquivos enviados devem ser originais, sem edição de qualquer 
natureza, estando dentro da data do período de recebimento das 
imagens;

> O atleta deverá compartilhar os arquivos através do link comparti-
lhado pela organização;

> Qualquer imagem fora desses padrões será desconsiderada.
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TODO MÊS UM GANHADOR RECEBE EM CASA
UM KIT EXCLUSIVO UGA-BUGA x VISSLA!

PREMIAÇÕES
ESPECIAIS

Vence o atleta que percorrer uma onda por mais tempo.

JUNHO
Prêmio Chicama / Onda mais longa

Vence o atleta que percorrer uma onda por mais tempo de baixo d’água.

JULHO
Prêmio Boto Atômico / Submerso mais longo

Vence o atleta que tirar o melhor tubo.

MAIO
Prêmio Trem Bala / Melhor tubo

Vence o atleta que apresentar a entrada de onda mais complexa.

AGOSTO
Prêmio Andorinha do Mar / Melhor entrada de onda
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JULGAMENTO: 01 ATÉ 22 DE SETEMBRO

PREMIAÇÃO
FINAL

R$ 100 em compras no Caldo do Porto ou PIX

CALDO BRUTAL
Pior vaca da temporada

1 handboard especial Uga-Buga

DRAGÃO-MESTRE
Melhor perfomance handsurf

Além das premiações os atletas vencedores 
também receberão kits Uga-Buga x Vissla

2 handboards Uga-Buga

BATMAN & ROBIN
Melhor dupla handsurf

1 veste Vissla

NETUNO
Melhor perfomance body surf masculino
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1 paipo Uga-Buga

TITAN
Maior onda da temporada

1 handboard especial Uga-Buga

OLHO MÁGICO
Melhor fotografia do voto público

1 maiô Uga-Buga

MOANA
Melhor perfomance body surf feminino
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APOIO

REALIZAÇÃO PATROCÍNIO


