Termo de Ciência do Evento
Declaro para os devidos fins que eu e minha equipe estamos cientes de todas as cláusulas previstas no
regulamento da Federação Baiana de Baleado, utilizado para o EVENTOCAMPEONATOBAIANO DE
BALEADO, a ser realizado em 23 de setembro de 2018 e que iremos praticá-las.
Tenho ciência de que qualquer ato contrário às informações contidas no regulamento e orientações
recebidas dos organizadores infringirá regras e podem causar danos a minha integridade física e dos
participantes do EVENTO.
Declaro estar ciente e afirmo que cumprirei os itens abaixo especificados em prol de um CAMPEONATO
transparente e idôneo:
1.0 DAS INSCRIÇÕES
1.1 Não haverá devolução de valores pagos de inscrição caso meu time resolva desistir de participar
do EVENTO;
1.2 A idade mínima para a participação no EVENTO é de pessoas nascidas no ano de 2003. Todos os
menores de idade (dentro da faixa permitida) só jogarão com autorização dos responsáveis;
1.3 Todas as autorizações e inclusive este termo deverão ser entregues devidamente preenchidos e
assinados
até
a
data
de
10/09/2018,
através
do
e-mail:
contato@campeonatobaianodebaleado.com.br;
1.4 Toda e qualquer mudança no time seja na quantidade deATLETAS ou nos nomes dos já inscritos,
só será aceita até 09/09/2018. Único caso no qual esta regra poderá ser alterada será em virtude de
problemas médicos comprovados através de atestado;
1.5 A inscrição só será finalizada após o envio do comprovante de pagamento, do preenchimento de
todas as informações do formulário no site, da entrega das autorizações e termo de ciência solicitados,
além da apresentação dos quilos de alimento no dia do EVENTO;
1.6 Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores,
patrocinadores, apoiadores e parceiros para que, caso necessitem, enviem malas diretas, newsletter
ou outros tipos de informativos;
1.7 Toda a equipe que vier no dia do CAMPEONATO de ônibus precisa informar previamente a
ORGANIZAÇÃO e passar a placa do transporte;
1.8 Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive
de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos de
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e divulgação. Por isso é imprescindível a assinatura e
entrega do Termo de Imagem contido no site da inscrição;
1.9 Todos os ATLETAS deverão levar no dia do EVENTO um documento com fotoe os quilos de alimento
que fazem parte do processo de inscrição. Sem os mesmos o ATLETA não será considerado inscrito e,
portanto não poderá entrar em quadra.

2.0 DA TORCIDA
2.1 É terminantemente proibida a entrada de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas nas dependências do
Colégio Antônio Vieira. Caso esta regra seja infringida por ATLETAS ou por torcedores, o time envolvido
será desclassificado da competição e retirado do EVENTO, assim como o TORCEDORque não seja
identificado a um determinado time, sem a possibilidade de retorno;
2.2 A TORCIDA é de total responsabilidade do time, logo qualquer atitude que vá de encontro ao
princípio de respeito do nosso esporte, a equipe poderá ser penalizada com a desclassificação. Em
casos mais leves, o torcedor será retirado do EVENTO. Brigas, discussões e atos que fujam do clima de
paz, integração e harmonia propostos pelo EVENTO serão punidos com expulsão do local do
CAMPEONATO por parte da segurança responsável pela integridade de todos os presentes.
2.3 Qualquer dano verificado ao patrimônio do Colégio Antônio Vieira deverá ser arcado pelos
praticantes das ações de depredação e vandalismo. A segurança estará acompanhando todo o EVENTO
para o que o mesmo transcorra de forma tranquila;
2.4 Proibida a presença de pessoas sem camisa no local do EVENTO, uma vez que o esporte leva
famílias para a TORCIDA e todo o respeito para o próximo é prezado;
2.5 Lugar de TORCIDA é na TORCIDA. Não será permitida a presença de pessoas que não sejam atletas
dentro das quadras de jogo.
3.0 DO EVENTO
3.1 A praça de alimentação, a ser instalada no local do EVENTO, só receberá pagamento em espécie
(dinheiro);
3.2 Não serão permitidas bandeiras exclusivas ou placas de patrocinadores. O uso da marca do
patrocinador é autorizado apenas nos uniformes;
3.3 A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por nenhum objeto deixado no local, no dia do EVENTO;
3.4 A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou
limitar número de vagas, sem aviso prévio;
3.5 Os organizadores do EVENTO poderão suspender o mesmo ou parte dele e até mesmo alterá-lo
por questões de vandalismo, segurança pública e motivos de força maior;
3.6 A ORGANIZAÇÃO disponibiliza para contato com os participantes o serviço de “contato” através do
site do EVENTO, WhatsApp - através da criação de grupo com 1(um ) líder de cada equipe e telefone;
3.7 O sorteio das chaves será realizado 05 (cinco dias) após o prazo final das inscrições;
3.8 O CAMPEONATOBAIANO DE BALEADO será realizado em 3 (três) fases: Classificatória, Eliminatória
e Finais. Os times receberão todo o cronograma antecipadamente. Caso no horário do seu jogo ou da
chamada do time pela ORGANIZAÇÃO o mesmo não se apresente completo na quadra, ocorrerá o WO;
3.9 Será proibido e considerado uma atitude antidesportiva introduzir durante uma partida jogadores
não inscritos no time. Sendo detectado tal ato, o time será desclassificado;
3.10 A coordenação do EVENTO não dará informações sobre o andamento dos times na fase
Classificatória enquanto a mesma esteja acontecendo, para que não haja perdas de tempo e nenhum
tipo de vantagem de informações para qualquer time;
3.11 A ORGANIZAÇÃO do evento, assim como os ARBITROS não ficarão informando o tempo de jogo
para não tumultuar ou tirar o foco na partida. Caso algum TIME necessite desta informação caberá ao
mesmo fazer o seu controle;
3.12 Após o fim da fase classificatória haverá um intervalo para recuperação e alimentação dos árbitros
e ATLETAS, período no qual a ORGANIZAÇÃO do CAMPEONATO computará os resultados, informando
quais times passarão para a fase eliminatória. O tempo desta pausa será informado de acordo com o
andamento do cronograma do EVENTO;
3.13 O EVENTO constará de um número par de times, tanto na categoria feminina quanto na
masculina. Será estipulada a quantidade de vagas com esta base, contudo se o número de times

participantes for inferior ao limite proposto pela ORGANIZAÇÃO, e for ímpar, este ultimo time ficará
de sobreaviso com relação a sua participação no EVENTO, pois só ocorrerá se for fechado um número
par.

4.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 - Neste EVENTO acontecerá o “JOGOU, POSTOU E PONTUOU”: No mês de setembro, nos dias que
precedem o EVENTO do dia 23-09, todos os times inscritos deverão como forma de integração, fazer
um amistoso e postar um vídeo e uma foto que conste a frase "Tamo junto no Baianão" na sua rede
social com as hastags #tmjbaianao #fbbal e marcar os patrocinadores que serão passados com
antecedência. JOGOU, POSTOU E PONTUOU! Serão 3 (três) pontos, uma vitória, já conquistados para
o CAMPEONATO! Se na sua cidade só tiver um único time, não tem problema....jogar com os amigos
ou entre si, também é uma forma de disseminar nosso esporte! A partir do momento que fizer a
inscrição....o Baianão já começou! O que é bom não pode durar apenas um dia.
4.2 Declaro que assumo total responsabilidade pelos dados fornecidos, assim como as despesas de
transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da
participação de minha equipe antes, durante e depois do EVENTO. Assumo também o compromissoe
a responsabilidade de todos os ATLETAS estarem com a condição de saúde em perfeita ordem,
declarando todos aptos e autorizados para competir, isentando a ORGANIZAÇÃO de qualquer
compromisso com estas informações;
4.3 Declaro ainda isentar os organizadores e as empresas envolvidas, de quaisquer responsabilidades
sobre acidentes ou incidentes que possam ocorrer antes, durante e após o CAMPEONATO BAIANO DE
BALEADO. Haverá um atendimento emergencial para os ATLETAS com os primeiros socorros e
eventuais remoções. Toda a continuidade do serviço médico será efetuada na Rede Pública sob a
responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não tem nenhuma responsabilidade sob despesas médicas.

___________de________________________________de 2018.

_____________________________________________________
Nome do Time
_____________________________________________________
Assinatura do Responsável

