
16 a 22 de Dezembro de 2015

Categorias
Sub 17 (98/99)    Sub 13 (02/03)
Sub 15 (00/01)    Sub 11 (04/05)

Inscrições
Entre em contato com Wilson Maia
Celular  (44) 8828-0565 (whatsapp - Claro)
Fixo       (44) 3312-1164
E-mail: wm.wilsonmaia@gmail.com

Inscrição:
Até 30 de Novembro.........Depósito de 40% 
para garantia da vaga, pagamento do restante até início da Competição.

Após 30 de Novembro......Depósito de 60% da taxa
para garantia da vaga, pagamento do restante até início da Competição.

Não serão aceito cheques para pagamento.

Os depósitos poderão ser feitos no seguintes bancos:
Itaú: Ag 3899 - C/C 10949-4: Wilson Catosso Maia
Caixa: Ag 1260 - Operação 003 - C/C 1789-4: Wilson Catosso Maia

Enviar comprovante por e-mail para confirmação da vaga.

Incluso na Taxa de Inscrição

Alojamentos: Salas de aulas, clubes, salões, ginásios e entidades.
Pais e acompanhantes não poderão alojar-se junto as equipes,
sob pena de punição caso aconteça.

Alimentação: A partir do dia 16/12 será servido o jantar, 
e a partir do dia 17/12 serão servidas 03 refeições diárias, 
sendo Café da Manhã,  Almoço e Jantar. Alimentação é somente para 
os atletas e comissão técnica devidamente inscritos na ficha de 
inscrição. Antes do jantar do dia 16/12 a organização não se 
responsabiliza pela alimentação.

Premiação: Troféu e medalhas do 1º ao 3º colocado, e medalhas 
para o 4º colocado. Troféu para o artilheiro e defesa menos vazada
de cada categoria. 

Arbitragem e organização inclusas.

Os únicos documentos que dão condição de jogo 
aos atletas são:
- Cédula de Identidade do país de origem (RG)
- Passaporte do país de origem.

Todos os atletas deverão ter a autorização dos pais e atestado
médico, ficando sob a responsabilidade do responsável pela
equipe.

Responsabilidade das Equipes

Documentação

Informações em Antônio Carlos - SC

WM Show de Bola - Eventos Esportivos
www.wmshowdebola.com

Fone/Fax (44) 3312-1164 | Cel. (44) 8828-0565
Av. Prefeito Rutílio Ribas Ferreira, 75, Centro.

CEP: 86680-000     Nossa Sra. das Graças - PR
Eventos Esportivos

www.wmshowdebola.com

Secretaria de Esportes e Turismo (48) 3272-8629 :  
Jaison Basei (Secretário de Esportes e Turismo)

Atenção: as vagas são limitadas e as inscrições podem 
se encerrar a qualquer momento independente das 
datas dos pagamentos e depósitos indicadas neste folder.

Colchões, roupa de cama, travesseiro, cobertor e materiais de 
higiene pessoal, além de pratos, talheres e copos. 
A organização não irá emprestar nenhum destes materiais.

Duas bolas em condições de jogo para a partida.

Obrigatório trazer um responsável ou segurança para seu 
alojamento. Pertences pessoais são de responsabilidade 
das equipes.

Todo atendimento médico será prestado via SUS

O número máximo de inscritos é de 20 atletas e 04 pessoas
na comissão técnica por categoria, que deverão estar
devidamente inscritos na Ficha de Inscrição da Equipe.

Transporte interno e externo

Curitiba - Pr
Belo Horizonte – Mg
Florianopolis - Sc
Assunção - Py
Maringa - Pr
Sao Paulo - Sp
Porto Alegre - Rs
Presidente Prudente - Sp
Foz Do Iguaçu - Pr
Campo Grande - Ms
Goiania - Go
Brasilia - Df
Cuiaba - Mt

300 km
1323 km
32 km
1256 km
719 km
690 km
482 km
839 km
929 km
1296 km
1460 km
1710 km
1969 km

Prefeitura Municipal
Secretaria de Esportes e Turismo

Antônio Carlos - SC

Realização:

Santa Catarina
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