
Arbitragem e organização inclusas na inscrição.

Alojamentos: Salas de aulas, clubes, salões, ginásios e 
en�dades. Pais e acompanhantes não poderão alojar-se junto as 
equipes.

Alimentação: A par�r do dia 08/01 serão servidos o Almoço e o 
Jantar, e a par�r do dia 09/01 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 Almoço do dia 08/01 a organização 
não se responsabiliza  pela  alimentação.

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

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 par�da.

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

Transporte interno e externo (poderão ocorrer par�das em 
municípios vizinhos).

Copa de Futebol, modalidade Masculino. 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.

Todos os atletas deverão ter a autorização dos pais e atestado 
médico. Todo atendimento médico será prestado via SUS.

- Carteira de Iden�dade Indígena;

- Passaporte Brasileiro;

- Cédula de Iden�dade (RG);
- Cédula de Iden�dade do País de Origem;
- Carteira de Iden�dade Militar;

- Cédula de Iden�dade de Estrangeiro;

- Passaporte estrangeiro;
- Carteira Nacional de Habilitação.

Após 20 de Dezembro.......Depósito de 60% da taxa.

Os depósitos poderão ser feitos no seguintes bancos:

Até 20 de Novembro.........Depósito de 40% da taxa.
Até 20 de Dezembro..........Depósito de 50% da taxa.

      Itaú: Ag 3899 - C/C 10.949-4
        Caixa: Ag 1260 - Operação 003 - C/C 1789-4

A equipe deverá quitar a inscrição 02 dias antes do inicio da 
compe�ção.

Incluso na Taxa de Inscrição Responsabilidade das Equipes

Informações complementares

Documentos (originais)

Taxa de Inscrição por Categoria

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

08 a 14 de Janeiro
de 2019

MW
Eventos Esportivos

Organização

(44) 9 8828-0565 
(44) 9 9894-0565 
(44) 3312-1164

@wm.showdebola
wm.wilsonmaia@gmail.com

www.wmshowdebola.com

Contatos para Inscrição

Realização:

Prefeitura Municipal
Estância Turística de

Presidente Epitácio SP

Secretaria Municipal
de Educação e Esportes

Categorias:

Sub 14 (2005)

Sub 18 (2001)

Sub 13 (2006)

Sub 17 (2002)

Sub 12 (2007)

Sub 16 (2003)

Sub 11 (2008)

Sub 15 (2004)

Sub 10 (2009)

Estância Turística de
Presidente Epitácio SP

COPA

DE FUTEBOL

2019
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