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REGULAMENTO - “Santos Classics x Sócio Rei”  

 
1. O desafio “Santos Classics x Sócio Rei” é uma experiência promovida pelo SANTOS 
FUTEBOL CLUBE E PELO PROGRAMA SÓCIO REI, associação sediada na cidade 
de Santos/SP, na Rua Princesa Isabel, s/nº, Vila Belmiro, inscrita no CNPJ sob o nº 
58.196.684/0001-29 e possui caráter exclusivamente desportivo e cultural, de acordo com 
o artigo 3º, parágrafo II, da Lei nº 5768/71 e com o artigo 30º do decreto-Lei nº 
70.951/72. 
 
 
2. Trata-se de uma ação onde ocorrerá um jogo-desafio com 25 (vinte e cinco) associados 
do Clube contra o time Santos Classics. O jogo ocorrero no campo do Estádio Urbano 
Caldeira – Vila Belmiro, no dia 29 de Abril de 2018, um domingo e terá duração de 1 hora 
(2 tempos de 30 minutos).  
 
O critério de seleção engloba o envio de um vídeo a ser submetido via whatsapp (+55 13 
99668-1912) pelo sócio fazendo 40 (quarenta) embaixadinhas. Para ser contemplado, é 
necessário estar ADIMPLENTE e enviar, além do vídeo, um atestado de saúde e um 
documento com foto. A escolha será feita pelo técnico Jair Ventura. 
 
3. Este evento é destinado, exclusivamente, a sócios (do gênero masculino e feminino) a 
partir de 16 anos (dezesseis) anos, que serão contemplados mediante seleção por parte do 
técnico Jair Ventura. Quando menor, o associado necessitará de uma autorização dos pais 
e/ou responsável legal. O técnico da equipe de sócios será o ex jogador Lima. O resultado 
será divulgado na página oficial do programa Sócio Rei no Facebook, desde que os 
contemplados aceitem legalmente os termos do presente Regulamento e preencham os 
requisitos adiante determinados. 
 

 
4. Os participantes receberão os uniformes gratuitamente no dia do evento (os quais 
poderão levar para casa de presente), tendo somente que providenciar a chuteira para 
entrar em campo. 
 

 
5. Somente serão aceitos vídeos, com qualidade mínima para visualização, que preencham 
todas as condições necessárias, realizadas dentro do período fixado e através do 
procedimento previsto neste Regulamento. Os dados fornecidos pelo participante, no 
momento de seu cadastro, deverão ser corretos, claros e precisos. É de total 
responsabilidade do participante a veracidade dos dados fornecidos no momento de sua 
inscrição. 
 
 



 

   Santos Futebol Clube 
Departamento Jurídico   

 

 
 

Rua Princesa Isabel,  s/nº, V. Belmiro  -  CEP 11075-500 / PABX  013-3257.4000 / FAX 013-3251.7601 – SANTOS – SP – BRASIL 
CNPJ n° 058.196.684/0001-29  -   www.santosfc.com.br -  email: juridico@santosfc.com.br 

6. São condições gerais do presente evento: 
 

a- Documentação: enviar além do vídeo, um atestado de saúde que permita atividade 
física de alto impacto e um documento com foto.  
b – Transporte: por conta do participante 
d – Uniforme: os sócios terão camisa, shorts e meia fornecidos pelo Santos FC (podendo 
ser levado para casa como cortesia), mas cabe ao participante trazer chuteira. Não nos 
responsabilizamos por itens pessoais e/ou de valor deixados nas dependências do Clube. 
Os jogadores podem deixar seus pertences no vestiário, que contará com a presença de 
seguranças. 
e – Hidratação: Antes (no vestiário) e durante o jogo (próximo ao banco) serão 
disponibilizados água e isotônico para os que irão jogar. 
d – Acompanhantes: ao participante será permitido trazer quantos acompanhantes 
quiser, sejam familiares e/ou amigos. O jogo será aberto ao público, com entrada 
permitida mediante a doação de um pacote de ração (cão ou gato); 
e – Regras do jogo: qualquer tipo de agressão física contra equipe técnica, funcionários 
e/ou demais participantes durante o evento, mesmo nos intervalos, dará ao Clube o 
direito de eliminar o participante agressor imediatamente, sem que isso ocasione qualquer 
direito indenizatório futuro.  
f – Objetos estranhos: será estritamente proibido que os participantes entrem em campo 
portando quaisquer tipos de objetos, como por exemplo, caneta, bloco de papel, máquina 
fotográfica, dentre outros. Caso seja constatado o desatendimento à presente restrição o 
participante será imediatamente retirado do campo. 
g – Time feminino: será permitida a inscrição de sócias, porém caso o número de 
inscrições não seja atingido para a formação de 02 (dois) times, as associadas inscritas 
serão contempladas com outra experiência posterior a ser definida. 
 
 

7. As dúvidas oriundas deste regulamento serão dirimidas e julgadas pelo Departamento 
Jurídico do Clube, através de consulta escrita enviada para juridico@santosfc.com.br.  
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