
 
INSCRIÇÕES 
 

▪  Elegibilidade: Poderá participar do campeonato qualquer pessoa com idade igual ou superior a 
16 anos de ambos os gêneros. 

 
 

 
▪  A inscrição está limitada ao número de vagas para participantes do campeonato, sendo no 

total de 64 vagas.

 
 

▪  As inscrições podem ser realizadas na casa da Cultura em Tunas do Paraná,  localizada na 

  
 

▪  No ato da inscrição, o participante deverá estar munido: 

 
▪  O período de inscrição se dará entre os dias 16/05/2019, a partir das 08:00min (horário de 

Brasília) até o dia 12/06/2019 às 17:30min (horário de Brasília).  
 

▪  O Torneio terá início no dia 16.06.2019 , a partir das 09 horas,  na Casa da Cultura situada na 

 
▪  A autorização para menores deve ser impressa, assinada pelo responsável e entregue no ato

da inscrição pelo participante. Esta autorização encontra-se junto do formulário de inscrição 
para a competição no final deste regulamento. 

 
▪  É obrigatória a apresentação do RG do participante no dia do torneio. 
 

▪  Não serão aceitas duas ou mais inscrições com mesmo nome e RG. 
 

▪  Custos com passagens, traslado e alimentação são de responsabilidade dos participantes. 
 

RESPONSABILIDADE: 
 
O Torneio é promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ , sendo de sua 

lidade a organização do evento e elaboração do presente regulamento.
 

TUNAS DO PARANÁ

 Rua João dos Santos Costa, 161 - de Segunda a sexta das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30.

Ficha de Inscrição, Copia de RG e CPF, Copia do Comprovante de Residência  
 ( se for menor de idade, o comprovante deverá ser em nome de pai, mãe ou responsável)

Somente poderão participar residentes de forma comprovada no município de Tunas do Paraná.▪

rua Rua João dos Santos Costa, 161 - Centro Tunas do Paraná

inteira e única responsabi

Os casos omissos a este regulamento serão deliberados pela comissão organizadora do torneio,
sendo as decisões irrevogáveis.



 
 
Eliminação de participantes 
 

Cabe à organização avaliar os motivos quem podem culminar em eliminação de um participante. 
Vale a pena destacar os principais motivos: 

•  Má fé; 
•  Falta de compromisso recorrente; 
•  Falta de ética desportiva; 
•  Agressões verbais recorrentes e injustificadas; 
•  Inseções desmedidas com intuito de conturbar o ambiente do torneio; 
•  Insinuações desagradáveis sobre índole e/ou honestidade de qualquer dos participantes 

do torneio; 
•  Cera. Será considerada Cera: 

1) Tocar a bola em demasia na zaga; 
2) Recuar a bola do campo de ataque para a defesa; 
3) Fazer tabelinhas com o goleiro. 

 

As premiações são feitas na seguinte ordem:  
 

 
3º colocado: Troféu + Medalha  

EQUIPE ORGANIZADORA E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: 

•  Os protestos somente serão apresentados pelos jogadores no final do jogo. É obrigatório 
que o competidor jogue a partida atual até o fim para depois apresentar sua reclamação à 
organização; 

•  A organização é soberana em suas decisões. Qualquer falta de respeito ou ofensa, quer 
para a organização, quer para um dos adversários, poderá ser sancionada com a exclusão 
do jogador do campeonato. 

•  A organização pode adicionar ou modificar alguma regra na existência de alguma situação 
não prevista, se necessário, ou seja, o regulamento e formato da competição poderá ser 
alterado a qualquer momento e sem aviso prévio. 

•  Caso haja qualquer problema que não permita a continuação do jogo, tais como falta de 
luz, problemas no vídeo game ou problemas na mídia do jogo, proceder-se-a da seguinte 

forma: quando possível, será aberta uma nova partida, no qual deverá ser jogado somente 
o tempo restante, com o mesmo placar vigente anteriormente a queda. 

•  Os organizadores do evento não são responsáveis por inscrições perdidas, apresentadas 
fora do prazo, incompletas, inválidas, dirigidas incorretamente ou de caráter confuso, as 
quais serão desqualificadas; também não será responsável por qualquer atraso no 
comparecimento do participante no horário marcado para início do campeonato. 

•  O prêmio só será atribuído após a verificação do cumprimento de todas as regras do 
regulamento deste campeonato, inclusive a necessidade de prévia autorização formal dos 
pais ou responsáveis legais para participação do concorrente menor de idade e a 
necessidade de envio à empresa promotora da cópia da Documentação, sendo 
desclassificados aqueles participantes que não as cumprirem integralmente. Nestes casos, 
ou nos de não aceitação do prêmio, será vencedor aquele participante colocado logo a 
seguir, e assim sucessivamente; 
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1º colocado: Troféu + Medalha  
2º Colocado: Troféu + Medalha  



•  O nome e fotos dos vencedores e todos os participantes serão divulgados no website e 
redes sociais do membro organizador do evento e seus parceiros. 

•  Todas as questões serão avaliadas seguindo os critérios estabelecidos pela empresa 
promotora e os participantes renunciam expressamente, ao aceitarem as regras deste 
campeonato, a qualquer questionamento sobre os critérios/regras adotados, prevalecendo 
sempre o critério da empresa realizadora do campeonato. 

•  O ganhador concorda em ceder à empresa promotora, gratuitamente e por prazo 
indeterminado, seus direitos de nome, imagem e sons de voz para efeito de divulgação 
deste campeonato. 

  
DIREITOS RESERVADOS 

A organização se reserva ao direto de ajustar e modificar as regras acima sem aviso prévio, para 
melhor adequação do torneio. 
 
Ficha de inscrição 
 
Nome do Participante: __________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/______ Idade: ___ Sexo: ( )M ( )F 

RG:                              Apelido: 

E-mail (Participante):___________________________________________________________ 

Telefone para contato: _______________________ 

 
 
  

Assinatura

 
 
 

Declaro, para os devidos fins, que tomei conhecimento e concordo com o regulamento do 
campeonato. Declaro também que tomei conhecimento e concordo com o Termo de 
Responsabilidade do campeonato. Diante todo o comitê organizador e todos os demais membros 
pertencentes à organização, tais como, árbitros, diretores, etc. de qualquer tipo de 
responsabilidade como, por exemplo, acidentes ou qualquer outro tipo de prejuízo que porventura 
possa ocorrer durante o campeonato ou fora dele.  

Tunas do Paraná,____ de____ de 2019
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AUTORIZAÇÃO (para menores) 
 

Eu_________________________________________________________________________, 

Responsável pelo menor_______________________________________________________, 
autorizo sua participação na:____________________________________________________. 
Declaro, para os devidos fins, que tomei conhecimento e concordo com o regulamento do 
campeonato. Declaro também que tomei conhecimento e concordo com o Termo de 
Responsabilidade do campeonato. Diante todo o comitê organizador e todos os demais membros 
pertencentes à organização, tais como, árbitros, diretores, etc. de qualquer tipo de 
responsabilidade como, por exemplo, acidentes ou qualquer outro tipo de prejuízo que porventura 
possa ocorrer com ele(a) durante o campeonato ou fora dele. 
  

Responsável:________________________________________________________________ 

  Fone:___________________________ RG:________________________ 

Tunas do Paraná,____ de____ de 2019

1º CAMPEONATO

TUNAS DO PARANÁ


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

