
REGULAMENTO CARAVANA SÓCIO REI 

Prezado Sócio Rei, agradecemos sua reserva nos ônibus com destino a Vila Belmiro e/ou 

Pacaembu.  

HORÁRIO DE EMBARQUE: Quatro horas antes do início da partida. 

Seguem abaixo as recomendações do Santos Futebol Clube para todos os sócios e convidados: 

1. Os sócios maiores de idade e adimplentes terão direito ao benefício de transporte nos ônibus 

para o Estádio Urbano Caldeira e/ou “Pacaembu”, mediante o atendimento dos requisitos que 

serão previamente divulgados nos meios eletrônicos e canais de atendimento da Secretaria 

Social do Santos Futebol Clube. 

2. Aos sócios menores de idade até 15 anos, será obrigatória a presença de um acompanhante 

legal de maior idade durante todo o trajeto. 

3. Aos sócios menores de idade entre 16 a 18 anos, deverá trazer o termo legal assinado pelo 

responsável legal e reconhecido firma em cartório, na hora do embarque. O Termo pode ser 

solicitado através do e-mail caravanas@sociorei.com.br, o termo é valido por até 06 meses. 

4. Somente será permitido o transporte do sócio que estiver munido do ingresso reservado para 

a partida. 

5. O sócio deverá fazer a reserva pelo resgate de pontos e preenchimento da planilha com os 

seus dados e os dados do acompanhante, disponibilizado através do link, bem como retirar um 

transfer com seis horas de antecedência do início da partida que dá direito ao embarque nos 

ônibus contratados. 

6. O transfer e a reserva no ônibus não garantem a entrada do sócio e de seu convidado no 

estádio. Será sempre necessária a compra/reserva do ingresso da partida em questão para a 

entrada no estádio. 

7. A falta de preenchimento da planilha com nome e RG do sócio e dos acompanhantes, 

acarretará a perca de 05 pontos. 

8. Os assentos não são demarcados, sendo assim, não será permitida a escolha de assentos ou 

reserva antecipada dos mesmos. 

9. Após a partida, os monitores irão esperar no local informado para o retorno até 30 minutos 

após o término do jogo. 

10. É proibido deixar qualquer objeto, material, item pessoal, mochilas, ou bolsas dentro dos 

ônibus. 

11. O itinerário é pré-definido entre a empresa responsável pelos ônibus, a Polícia Militar, a 

Ecovias e CET São Paulo, inexistindo a obrigatoriedade de que todos os ônibus sigam o mesmo 

percurso. 

12. O tempo estimado de viagem é de, em média, 2 horas e 30 minutos, podendo ocorrer em 

maior ou menor tempo, variando de acordo com o trânsito. 

13. Todas as regras previstas neste Regulamento serão aplicadas aos sócios e/ou seus 

convidados. 



14. Não comunicar previamente o retorno na caravana após o fim da partida, acarretará a 

suspensão por 03 jogos (consecutivos ou não). 

15. Em caso de desrespeito a qualquer funcionário do Clube ou passageiro, seja dentro ou fora 

dos ônibus, durante ou depois do trajeto, será aplicada punição de não comparecimento por 03 

jogos (consecutivos ou não). 

16. Ocorrendo qualquer tipo de tumulto, confusão, ou conduta imprópria, seja física ou verbal, 

o responsável estará sujeito a aplicação de punição de não comparecimento por 04 jogos 

(consecutivos ou não). 

17. É proibido o consumo de bebida alcoólica dentro dos ônibus, seja em lata, garrafa, copo, ou 

qualquer outro recipiente, sob pena de não comparecimento por 05 jogos (consecutivos ou 

não). 


