Convite

WM

ÁGUAS DE

Eventos Esportivos

Categorias
Sub 17 (02/03)
Sub 15 (04/05)
Sub 13 (06/07)
Sub 11 (08/09)
Apoio:
Prefeitura Municipal
Gravatal
Santa Catarina

15 a 21 de Dezembro
de 2019

Capital Catarinense das águas quentes e termal, uma das
melhores águas em qualidade terapêu ca.
Atraídos pelas águas termais, milhares de turistas visitam Termas
do Gravatal anualmente. Cercada por montanhas exuberantes, o
contato direto com a natureza e reservada surpresas aos que
procuram descanso, saúde e relaxamento. Paisagens bucólicas,
passeios de charrete, caminhadas, culinária pica, patrimônio
histórico, trilhas ecológicas, são apenas alguns dos atra vos de
Termas do Gravatal. Tudo isso, bem per nho do conforto dos
hotéis e das águas quentes de suas piscinas. Gravatal, se destaca
pelas águas termais, infraestrutura hoteleira, variedade de
atra vos associados ao ecoturismo. A água termal brota de uma
fonte com temperatura de 37º graus, suas prioridades
terapêu cas são recomendadas para os que precisam relaxar
es mular a a vidade celular e até mesmo desejam rejuvenescer.
Gravatal tem localização privilegiada, pois, encontra-se a 40 km
do mar e apenas 80 km da Serra do Rio do Rastro, que resulta de
uma formação geológica de beleza exuberante, e o inverno ela
presenteia com ﬂocos de neve. Como vizinhos temos: Braço do
Norte, a capital sul das Molduras; Tubarão com passeios em
locomo vas a Vapor e Laguna, patrimônio histórico nacional
(tratado de Tordesilhas e Anita Garibaldi).

Logís ca
- 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 15/12 serão servidos o Almoço e o
Jantar, e a par r do dia 16/12 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 Almoço do dia 15/12 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.
- Arbitragem e organização inclusas.

Documentos (originais)
- Cédula de Iden dade (RG);
- Cédula de Iden dade do País de Origem;
- Carteira de Iden dade Militar;
- Carteira de Iden dade Indígena;
- Cédula de Iden dade de Estrangeiro;
- Passaporte Brasileiro;
- Passaporte estrangeiro;
- Carteira de Trabalho
- Carteira Nacional de Habilitação.

Responsabilidade das Equipes
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).

Informações complementares
Copa de Futebol, modalidade Masculino. O número máximo de
inscritos é de 20 atletas e 03 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.

Contatos para Inscrição
(44) 9 8828-0565
(44) 9 9894-0565
(44) 3312-1164

wm.wilsonmaia@gmail.com
@wm.showdebola
www.wmshowdebola.com

