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- Inscrições até o dia 20 de junho (Domingo). Vagas limitadas. 

- A Competição está confirmada para o dia 26 de junho (Sábado).  

- Local: Complexo de Quadras de Areia da Asbac.  

- Horário: Concentração e confirmação de presença a partir das 7h30. Início: 8h.  

- Estamos em um período delicado de pandemia, portanto todos deverão seguir os protocolos e medidas de 
segurança estabelecidos pelo Clube na entrada e durante os jogos da competição. 

- Poderão participar todos os futevolistas do Clube e alguns atletas convidados. 

- Categorias: 

. Aberto (Masculino) 

. Intermediário (Masculino) 

. Série C (Masculino) 

. Intermediário (Misto) 

. Aberto (Feminino) 

- A inscrição deverá ser realizada através de formulário online que será enviado aos futevolistas e que também 
estará disponível no Site da Asbac: www.asbac.com.br, acessando a página do Evento no Menu: Esportes. Obs. O 
pagamento não será pelo formulário do site, portanto verifique abaixo as formas de pagamento. 

- Todo atleta deverá preencher o formulário informando o nome completo, CPF, data de nascimento, telefone 
pessoal, nome e telefone em caso de emergência, e-mail, qual o tamanho da camiseta, a categoria, o nome do(a) 
parceiro(a) de dupla, lado da quadra em que o atleta joga, informar o nº da matrícula se for Associado ou 
Frequentador Esportivo da Asbac, e ainda Aluno ou Professor da Escola de Futevôlei TPFut, confirmar que está 
ciente do Regulamento do 16º Torneio Interno de Futevôlei da Asbac e que está apto (a) à prática esportiva e aceita 
os riscos inerentes ao Evento, isentando a Associação dos Servidores do Banco Central – Asbac Brasília de qualquer 
responsabilidade sobre sua saúde. 

- Deverá também marcar no formulário que concorda com o Termo de Responsabilidade que constam os seguintes 
itens: está ciente que não haverá reembolso do valor da taxa de inscrição em hipótese alguma; que deverá estar em 
dia com os pagamentos das mensalidades se for Associado ou Frequentador Esportivo da Asbac; que não deve se 
encontrar suspenso das atividades do Clube por razões disciplinares; que se compromete a utilizar a camiseta do 
Evento durante os jogos e na premiação; e que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, cede todos os direitos de utilização, publicação e compartilhamento de 
imagens e dados pessoais (nome) antes, durante e após a participação no evento esportivo da Asbac, e que ainda 
autoriza receber e-mails e mensagens de aplicativo para comunicação de nossos serviços relacionados à competição 
e demais eventos esportivos promovidos pelo Clube. 

http://www.asbac.com.br/
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- Se algum interessado tenha dificuldade em preencher o formulário pelo site ou não tenha equipamento e acesso à 
internet, poderá comparecer na Gerência de Esportes para utilizar e realizar a inscrição com suporte do Clube. 
Horário de Funcionamento da Gerência de Esportes: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 

- Valores das inscrições com direito a camiseta manga curta. 

. Associado da Asbac: R$ 20,00 

. Frequentador Esportivo da Asbac: R$ 30,00 

. Professor da Escola de Futevôlei TPFut: R$ 30,00 

. Aluno da Escola de Futevôlei TPFut: R$ 50,00 

. Convidado Não Associado da Asbac: R$ 60,00 
 
- Formas de pagamento: PIX, transferência ou depósito bancário direto na conta da Asbac, e ainda em dinheiro, 
cartão de débito ou crédito na Secretaria Social da Asbac. 

PIX: CNPJ: 02.314.982.0001/11 ou AG. 3590-4 e CC. 425.020-6 
Associação dos Servidores do Banco Central do Brasil – Asbac 
- Obs. O participante que optar por pagar com cartão de débito ou 1X no cartão de crédito, serão acrescidas taxas 
de juros cobradas pelas operadoras de cartão que constam em tabela na Secretaria Social. 

- A Comissão Organizadora ajustará no Congresso Técnico se for preciso apenas a formação das duplas da categoria 
Intermediário (Misto). Já nas demais categorias, as duplas serão formadas e definidas entre os próprios atletas 
inscritos. 

- Por conta da pandemia para evitar aglomerações, o Clube não autorizará a entrada de convidados que não 
estejam inscritos no Torneio, portanto os atletas inscritos em geral não poderão trazer acompanhantes para 
prestigiar no dia da competição. Também devido a pandemia, não haverá a confraternização com almoço e 
churrasco, pois de acordo com o decreto do Governo e Vigilância Sanitária não está autorizado nos Clubes a 
realização de eventos sociais, festas e churrascos com aglomerações de pessoas.    

- Serão entregues troféus para as duplas campeãs e vice-campeãs, e ainda medalhas para as duplas 3ª colocadas de 
cada categoria.  

- Mais informações no site: www.asbac.com.br ou pelo Telefone: 3212-5424 / E-mail: esportes@asbac.com.br / 

Instagram Asbac Brasília Esportes: @asbacbrasiliaesportes. 
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