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CATEGORIAS

SUB 12  
atletas nascidos em 
2008/2009

 SUB 14  
atletas nascidos em
 2006/2007

 SUB 16 
atletas nascidos em 
2004/2005

 SUB 18  
atletas nascidos em
 2002/2003



TAXA DE INSCRIÇÃO

• Não serão devolvidos valores pagos para equipes que desistirem da participação 30 dias
antes da Taça, qualquer que seja o motivo. A confirmação da inscrição de cada equipe se 

dará única e exclusivamente mediante o pagamento integral da taxa de inscrição. Não será 
aceito o pagamento da taxa de inscrição em cheque pessoal ou de terceiros, bem como 

através de depósito em envelope.

• Caso algum dirigente não tenha concluído o pagamento das taxas dentro do prazo previsto 
(depósito bancário), somente poderá efetuar através de depósito bancário em dinheiro (na 

conta abaixo)  não serão aceitos comprovantes de transferência, envelope ou cheque.

• POR MOTIVO DE SEGURANÇA, não estaremos recebendo o pagamento das Taxas de 
inscrição e cozinha durante a Conferência dos documentos.

VIA DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO BRADESCO Agência: 0224-0 – Mogi Guaçu/SP

conta corrente: 84.180-3  -  RICK EVENTOS E PROMOÇÕES

R$ 1.200,00 POR CATEGORIA

R$ 990,00

VALOR

VALOR COM DESCONTO
ATÉ DIA 31/10/2019 

R$ 590,00 (SEM ALOJAMENTO)
INSCRIÇÃO ESPECIAL PARA

EQUIPES DA REGIÃO



PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO
Acesse o site  e clique no link da 21ª taça.www.rickeventos.com.br

Após a inscrição do clube, serão enviados no e-mail cadastrado,
o  e a  para a inscrição dos atletas por categoria. Login Senha

DOCUMENTAÇÃO
 • Comprovante original do depósito bancário da taxa de inscrição e cozinha;

•  Original da carteira de identidade (RG) ou passaporte. 

•  Certidão de nascimento original ou xerox autenticada em cartório de todos os atletas;

•  Autorização de participação direito de uso de imagem do atleta devidamente

   assinada pelo responsável;

•  Declaração médica (atestado) de todos os atletas;

1

2

DOCUMENTO ÚNICO DE JOGO!
Apresentação obrigatória do original da Carteira de Identidade (RG) do
país de origem ou Passaporte (não serão aceitos outros documentos e
nem protocolos), em todas as partidas de sua equipe.



HOSPEDAGEM
Serão disponibilizados alojamentos em estabelecimentos de ensino
(salas de aula), clubes, ginásios e entidades. Todos deverão trazer
colchões, roupas de cama e de banho.

Para hospedagem com a utilização da cozinha dependerá de
disponibilidade, e será cobrada uma taxa única de R$390,00.

Cada agremiação deverá trazer um guarda (vigia ou segurança)
e um faxineiro, sendo que os mesmos ficarão subordinados ao
dirigente da equipe, com a responsabilidade de manter a
disciplina dos atletas bem como a manutenção da limpeza
no alojamento.



ALIMENTAÇÃO - plano especial
• Montagem de cozinha e refeitório em todos os alojamentos;

• Três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar)

• Cardápio balanceado;

• Fornecimento de frutas e suco durante todo dia;

 Valor da diária completa de  por pessoa.R$35,00

A contratação da alimentação deverá ser efetuada direto com:

Sr. Fernando ou Marcelo

Fone: (16) 3945-5004  -  98143-2308  -  98191-5014

www.santainesbuffet.com.br

fernando@santainesbuffet.com.br



Será obrigatório para todas as equipes a apresentação de bolas suficientes
para realização das partidas, as bolas deverão ser somente da marca do
patrocinador oficial da Taça. Bolas Profi.

As bolas serão vendidas pela equipe de vendas da Profi, através do contato
abaixo e entregue no dia da conferência dos documentos. O pedido das bolas
deverá ser efetuado com antecedência.

Contato do Diretor de vendas PROFI
Sr. Ademilson  (18) 9.8134.2222 
www.profiesportes.com.br
profi1406@gmail.com

BOLA OFICIAL



CIDADE SEDE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

São João da Boa Vista é um município brasileiro do estado de São 
Paulo. Localiza-se na região Centro-Leste do estado a uma latitude 
21º58'09" sul e a uma longitude 46º47'53" oeste, estando a uma 
altitude de 767 metros. Segundo a estimativa do IBGE de 2017, 
São João da Boa Vista tinha uma população de 90.089 habitantes 
e seu IDH é de 0,797, considerado o 28º melhor do estado de São 
Paulo. 

223Km
de São Paulo

128Km
de Campinas

46Km
de Poços de Caldas

São João
da Boa Vista



Confira as premiações para os participantes da 21ª Taça São João de Futebol
do Interior Paulista - Brasil:

PREMIAÇÕES

Troféu e medalha para Campeão, Vice Campeão,
Terceiro e Quarto colocado de cada categoria.

Troféus para o artilheiro e o melhor goleiro de cada categoria

Certificado para todos os atletas e comissões técnicas

Troféu Melhor Desfile de Delegação no Cerimonial de Abertura

Os campeões de cada categoria ficarão isentos do pagamento da taxa
de inscrição na 22ª Taça São João de Futebol do Interior Paulista - Brasil



ANOTE NA AGENDA!
31/10/2019 (QUI)
Prazo final para o
pagamento da taxa de
inscrição promocional 

13/12/2019 (SEX)
Prazo final para o
pagamento da taxa
de inscrição

06/01/2020 (SEG)
Data final para concluir
as inscrições dos atletas
junto ao sistema

09/01/2020 (QUI)
Alojamento
disponível

10/01/2020 (SEX)
Credenciamento das
equipes e cerimonial
de desfile 

11/01/2020 (SÁB)

18/01/2020 (SÁB)

Início dos
jogos

Finais (manhã) 

11 a 13/01/2020
Fase de
classificação

14 a 17/01/2020
2ª fase
eliminatória





REALIZAÇÃO PROMOÇÃO

/tacainternacional
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