
 
            GERÊNCIA DE ESPORTES 

                                    
Regulamento da “Pelada” de Futsal Quarta-feira na Asbac 

Horário: Das 19h às 20h30 
 
- Associado Responsável: Francisco de Assis Gonçalves Júnior.   
 
- O associado poderá participar se estiver em dia com o Clube e apresentar a 
carteira na Portaria Social e no Ginásio para o funcionário da Gerência de Esportes. 
 
- O convidado poderá participar se apresentar o convite na Portaria Social e no 
Ginásio para o funcionário da Gerência de Esportes. 
 
- O convidado também poderá participar se pagar na Secretaria Social um valor que 
te dará o direito de entrar no Clube apenas para jogar futsal exclusivamente nas 
quartas-feiras, sendo que poderá escolher entre dois tipos de valores: 
 
. R$ 40,00 na primeira quarta-feira do mês, pois poderá jogar todas as quartas-
feiras do mês que efetuou o pagamento. Nesse caso, o funcionário da Secretaria 
Social emitirá um recibo do caixa com o valor que foi pago e informando o mês que 
será válido o recibo/convite e apenas dentro daquele mês. O convidado não poderá 
perder esse recibo durante o mês e deverá apresentar sempre na Portaria Social e 
colocar o mesmo no Quadro de Carteirinhas. 
 
. R$ 15,00 em qualquer quarta-feira do mês, pois poderá jogar na quarta-feira que 
efetuou o pagamento. Nesse caso, o funcionário da Secretaria Social emitirá um 
recibo do caixa com o valor que foi pago e informando a quarta-feira que será 
válido o recibo/convite e apenas naquela quarta-feira. O convidado não poderá 
perder esse recibo e deverá apresentar na Portaria Social e no Ginásio para o 
funcionário da Gerência de Esportes. 
 
- O funcionário da Secretaria Social receberá os valores da “Pelada” de Futsal 
Quarta-feira na Asbac e dará entrada no caixa o como Aluguel de Espaço Esportivo. 
Deverá ser enviado ao final da última “Pelada” do mês, um relatório do valor total 
arrecadado para a Gerência de Esportes fazer o seu controle.        
 

Brasília, 15 de Dezembro de 2015. 
 

Gerência de Esportes 
Asbac Brasília 


