TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS
VOU JOGAR NO MORUMBI (07 e 08 DE DEZEMBRO DE 2018)
1. DO EVENTO
1.1 O evento “VOU JOGAR NO MORUMBI” é organizado pela empresa PASSAPORTE FC e
será realizado nos dias 07 e 08 DE DEZEMBRO DE 2018, proporcionando aos
participantes a indescritível sensação de atuar como um jogador do São Paulo Futebol
Clube.
1.2. O evento é elegível à todas as pessoas físicas do sexo masculino, que completarem a
devida inscrição pelo sitewww.voujogarnomorumbi.com.br, sendo que a inscrição
somente é permitida para quem tem entre 14 (quatorze) anos completos e 60 (sessenta)
anos.
1.2.1 Aos participantes menores de idade é obrigatório que, no mínimo, 1 (um)
responsável legal se apresente no evento para acompanhá-lo, portando documento de
identidade original e/ou certidão de nascimento para comprovação da idade, como
solicitado. Caso o menor de idade se apresente sem a presença de um responsável legal,
este estará impedido de participar do evento e nenhum valor será devolvido ao
participante, por se tratar de condição obrigatória a ser observada pelo mesmo e seu
representante legal.
1.2.2 As idades dos participantes devem ser completas, para permitir a inscrição e definir
a correta categoria.
1.3. Serão disponibilizadas 176 vagas para serem adquiridas através do site
www.voujogarnomorumbi.com.br
1.4. Todos participantes receberão um Kit com camisa (Adidas – Oficial de Jogo), e calção
e meião(calção e meião serão Adidas porém sem logo do São Paulo Futebol Clube).
1.4.1. Os participantes que se inscreverem no “Pacote Tricolor” terão o direito de
participar de 01 (uma) partida de 40 (quarenta) minutos divididos em 2 (dois) tempos de
20 (vinte) minutos cada, com 5 minutos de intervalo;
1.4.2. Os participantes que se inscreverem no “Pacote Desafio Especial” terão direito de
participar de 01 (uma) partida de 40 (quarenta) minutos divididos em 2 (dois) tempos de
20 (vinte) minutos cada, com 5 minutos de intervalo, contando ainda com a participação
de um décimo segundo jogador, que será um ídolo do São Paulo Futebol Clube.
1.4.3. Os “Jogos Especiais”terão a participação efetiva dos atletasNenê e Reinaldo em
um jogo e em outro Josué e Mineiro. Cada jogo terá 40 (quarenta) minutos, divididos em
2 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos cada, com 5 minutos de intervalo, sendo que a
atuação dos jogadores se dará por 20 (vinte) minutos em cada time, ficando no time

adversário um ídolo tricolor. Ao final de cada partida os jogadores irão entregar um
diploma autografado e tirar uma foto oficial ao lado de cada participante.
1.5 Todos os jogos serão realizados no gramado do Estádio Cícero Pompeu de Toledo,
localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa n° 1.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Os interessados deverão adquirir o pacote desejado, a partir do dia
17.10.2018,através do site www.voujogarnomorumbi.com.br, escolhendo o horário,
uniforme e posição de sua preferência de acordo a disponibilidade e, caso tenham
alguma dúvida, podem utilizar o telefone (11) 3739-5222 para contato, whatsapp + 55 11
9 7242-9459 ou o e-mail: atendimento02@passaportefc.com.
2.1.1. A utilização de caneleiras durante as partidas, pelos participantes, é obrigatória,
ficando a cargo do participante providenciar a sua e a PASSAPORTE FC informará, no
momento da disponibilização do voucher de participação, qual será o tipo de calçado
esportivo (chuteira society), que o participante deverá utilizar e trazer no evento,
restando claro, desde já, que a
utilização de quaisquer outros acessórios como óculos, boné, pulseira, corrente, brinco,
anel, etc., não será permitida sob qualquer hipótese.
OBS: NÃO SERÁ DE FORMA ALGUMA PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE CHUTEIRAS COM
TRAVAS DE FERRO.
2.2. Para o evento, estarão disponíveis, inclusive, os seguintes “pacotes”, respeitando os
seguintes valores e condições exemplificativas:
2.2.1. “Pacote TRICOLOR” – R$1.790,00 (hum mil, setecentos e noventa reais) e R$
1.690,00 (hum mil, seiscentos e noventa reais) – para sócio torcedor. Este pacote inclui:
- Uniforme Adidas Linha Torcedor;
- Acesso ao vestiário oficial do SPFC;
- Autorização para os participantes aquecer no vestiário, antes da partida, com
preparador físico;
- Participação de um “Ídolo Tricolor” como técnico, para preleção no vestiário e
orientações durante a partida;
- Acesso ao campo pelo túnel oficial do SPFC;
- Hino Nacional antes do início das partidas;
- Escalação das equipes, constando o nome do participante, feita pelo narrador oficial;
- Nome no placar eletrônico;

- Juiz e auxiliares da Federação Paulista de Futebol;
- Partida de 40 minutos, com dois tempos de 20 minutos e intervalo de 5 minutos;
- Hidratação com água e Gatorade;
- Acesso à sala de imprensa para gravação de depoimento após a partida; e
- Fotógrafos e câmeras que registrarão todo o evento, desde o check-in, vestiários e toda
a partida para que, posteriormente, o participante possa adquirir, mediante pagamento
adicional a ser determinado, o DVD duplo com fotos e a partida gravada na íntegra, que
será entregue ao participante, no endereço indicado, em até 90 (noventa) dias úteis
após o evento.
2.2.2. “Jogos Especiais” - R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais) e R$
3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais) – para sócio torcedor.
Este pacote inclui:
- Todos os itens descritos na cláusula 2.2.1 acima,
- O Ídolo Tricolor, que atuará como técnico para preleção e orientação durante a partida,
atuará também como 12º jogador nas partidas
2.3. As formas de pagamento serão cartão de crédito, à vista ou parcelamento em até 04
(quatro) vezes sem juros, exclusivamente através do site
www.voujogarnomorumbi.com.br.
2.4. Todos participantes deverão assinar, na oportunidade do evento, um termo de
responsabilidade e um cadastro, com as devidas informações pessoais atualizadas e
sendo de sua responsabilidade as informações ali declaradas, e, caso haja qualquer
divergência entre os dados fornecidos no momento da inscrição e no momento da
assinatura do termo, a PASSAPORTE FC terá direito de excluir o participante de todas as
atividades do evento, uma vez que a participação no evento possui caráter pessoal e
intransferível.
2.5. O participante deve comparecer no horário devidamente designado, perdendo, em
casos de atraso, o direito de participar do jogo e das demais atividades que compõem o
evento, sem nenhum reembolso ou responsabilidade da PASSAPORTE FC.
2.6. Cada participante terá direito de levar quantos convidados desejar para assistir aos
jogos realizados, ficando estes concentrados nas cadeiras do “Concept Hall”, não
podendo transitar nas demais áreas do Estádio.
3. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. A PASSAPORTE FC disponibilizará a todos participantes do evento, uma área
localizada no portão 1 (um) do Estádio do Morumbi, para que cada participante possa
estacionar 1 (um) carro em tal área.
3.2. A PASSAPORTE FC, ainda, disponibilizará durante todo o evento, uma equipe
médica, 1 (uma) ambulância e seguranças.
3.3. Os participantes serão responsáveis por todos os atos praticados, antes, durante e
após a realização do evento, inclusive pelos danos eventualmente causados a outros
participantes e ao patrimônio do São Paulo Futebol Clube.
3.4. A formação/escalação das equipes que participarão das partidas será definida de
acordo com a compra realizada no
Sitewww.voujogarnomorumbi.com.br, respeitando o horário, uniforme e posição
selecionados.
3.5. A PASSAPORTE FC se isenta de qualquer responsabilidade condizente com
problemas de saúde, condições físicas ou qualquer tipo de lesão preexistente e/ou que
possa vir a ocorrer em decorrência da prática esportiva, cabendo única e exclusivamente
ao participante e/ou à seu representante legal a responsabilidade sobre sua aptidão
liberação médica para práticas esportivas.
3.6. Sem prejuízo, no “Termo de Responsabilidade” que os participantes assinarão na
data do evento, deverão atestar – caso esta seja a verdade – que tem condições físicas e
médicas para participar do evento, assumindo total responsabilidade pela sua saúde. No
caso dos menores de idade, os procedimentos deverão ser feitos por seus responsáveis
legais.
3.7. É proibida a utilização pelos participantes de acessórios que não são condizentes
com a prática esportiva e que possam causar riscos aos demais integrantes do evento.
3.8. É proibida qualquer comemoração que envolva o símbolo central do São Paulo
Futebol Clube que se encontra ao lado do gramado do Estádio do Morumbi.
3.9. A PASSAPORTE FC poderá dispor da captação de imagens e vídeos dos participantes,
ao curso da realização do evento, com intuito de utilizá-las
em seus canais de comunicação, assim como em redes sociais, sites e materiais
promocionais e os participantes, desde já, autorizam a PASSAPORTE FC a utilizar as
imagens captadas para tal fim.
3.10. Todos os participantes do evento estarão cobertos por um seguro saúde
contratado especificamente para o período do evento.
3.11. Será proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante todo o decorrer do evento.

3.12. As partidas contarão com a arbitragem da Federação Paulista de Futebol, sendo
assim, todas as regras dos jogos serão aplicadas normalmente, portanto, em caso de
alguma jogada desleal ou expulsão de campo, o participante do evento terá que cumprir
a decisão da arbitragem, podendo ser automaticamente excluído do restante do evento.
3.13. Caso haja a paralisação do evento por condições climáticas que possam prejudicar
o seu bom andamento, inclusive do gramado, ou ainda caso a arbitragem entenda pela
suspensão das partidas, a PASSAPORTE FC definirá uma nova data para continuidade do
evento, tão somente quanto às partidas restantes e/ou prejudicadas, não cabendo a
devolução dos valores.
3.14. Com relação EXCLUSIVA ao “Pacote Jogos Especiais” no caso de qualquer lesão ou
motivo de força maior que impossibilite os atletas mencionados de poder atuar nos
jogos em questão, o mesmo estará presente em todas as outras etapas, como preleção,
foto com os participantes, subida ao campo, hino nacional, etc., a fim de participar de
todo o restante do cerimonial ora descrito e, neste caso, o participante será ressarcido
pela PASSAPORTE FC no montante de R$500,00 (quinhentos reais), em até 60 (sessenta)
dias após a realização do evento.
3.15. Caso o participante deseje cancelar a sua inscrição, este deverá comunicar a
PASSAPORTE FC por meio de sua “Central de Atendimento” (pelo telefone (11) 37395222 ou pelo e-mail
atendimento02@passaportefc.com), declarando o participante, desde já, reconhecer que
a PASSAPORTE FC incorre gastos a partir do momento que a inscrição é realizada e, por
isso, e a título de multa, a empresa estará intitulada a reter os seguintes percentuais, de
acordo com a data de cancelamento:
- 50% (cinquenta por cento) sobre o montante total acordado, se o cancelamento for
comunicado entre 17-10-2017 e 07-11-2018, e a diferença será devolvida em até 60
(sessenta) dias após a realização do evento;
- 80% (oitenta por cento) sobre o montante total acordado, se o cancelamento for
comunicado entre a 08-11-2018 e 04-12-2018; e a diferença será devolvida em até 60
(sessenta) dias após a realização do evento.
Não haverá qualquer devolução ao participante caso o cancelamento seja feito em até
02 (dois) dias anterior à data do evento. Caso o participante optar em indicar outro
participante a substituí-lo, e desde que corresponda aos termos de compra, e que tenha
ciência do tamanho do uniforme já adquirido, que não poderá ser alterado, nem
tampouco o nome na camisa, deverá entrar em contato com a PASSAPORTE FC, através
de e-mail, para
informar os dados pessoais do substituto no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecedem o início do evento.

Em todos os casos, o participante continuará intitulado a receber o uniforme do evento
posteriormente, mediante retirada em local a ser oportunamente indicado pela
PASSAPORTE FC.
4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Somente os participantes do evento poderão adentrar os locais como área de
aquecimento, vestiários, sala de imprensa e campo de jogo. Os participantes não
poderão levar convidados, parentes ou amigos para esses locais.
4.2. Será proibido ingressar no campo de jogo portando celulares ou máquinas
fotográficas.
4.3. Somente os profissionais contratados pela PASSAPORTE FC poderão registrar fotos
ou vídeos o evento no total ou parcialmente.
4.4. Nenhum participante poderá incluir ou solicitar a presença de fotógrafos e câmeras
exclusivos, parentes e/ou amigos, para cumprir essa função.
4.5. Todas as fotos e vídeos estarão disponíveis no DVD duplo, que será comercializado
após as partidas.
4.6. Todo ou qualquer participante que violar estas regras poderá ser imediatamente
retirado do local do evento, SEM NENHUM RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS, uma
vez que as regras ora mencionadas funcionam para o bom e perfeito andamento do
evento.
Assim, por fim, O participante, ao aceitar os “Termos e Condições Mínimas” ora previstos,
declara estar ciente de tais termos e condições e se comprometem com as regras ora
estabelecidas de maneira irrevogável e irretratável, ratificando, mais uma vez, entender
que a PASSAPORTE FC é apenas a promotora do evento, mas não é responsável por
quaisquer consequências derivadas da sua participação no evento.

