MUNDIAVOCAT 2020 - MARRAKECH
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Para ser preenchido e enviado antes de 30 de março de 2020 para: info@mundiavocat.com
Nome da equipe*

MUNDIAVOCAT – TORNEIO 11 CLASSIC
MUNDIAVOCAT – TORNEIO 11 MASTER
MUNDIAVOCAT – TORNEIO 11 LEGEND
MUNDIAVOCAT – TORNEIO 11 SUPER LEGEND
MUNDIAVOCAT – TORNEIO 5 CLASSIC MASCULINO
MUNDIAVOCAT – TORNEIO 5 CLASSIC FEMININO

Capitão da equipe (SOBRENOME e nome): ...............................................................................................................................................................................
Endereço profissional: .........................................................................................................................................................................................................................
Cidade: .................................................................................................. País: .............................................................................. Código Postal: ...........................
Celular (obrigatório): ..................................................................... E-mail (obrigatório): ..........................................................................................................
Telefone fixo: ..............................................................................
Vice capitão da equipe (SOBRENOME e nome): ......................................................................................................................................................................
Celular (obrigatório): ..................................................................... E-mail (obrigatório): ..........................................................................................................
Telefone fixo: ..............................................................................
*Este nome será usado em todos os documentos oficiais do torneio ( programa oficial, livro de partidas, sorteio etc.).
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LISTA DE PARTICIPANTES
• Para ser enviada junto com a sua inscrição, antes do 30 de março de 2020
• Nenhuma alteração de participante será aceita após o dia 30 de abril de 2020
SOBRENOME
(letras maiúsculas)

Nome

Data de Nascimento
(DD/MM/AA)

Jogador (J) - Convidado (A) - Cônjuges
(S) - Criança (E) - Equipe Técnica (T)*

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
*Por favor, classifique cada participante da lista como Jogador (J) - Convidado (A) – Cônjuges (S) - Criança (E) Equipe Técnica (T). Caso deseje inscrever um jogador que não seja advogado, favor indicar claramente na lista.
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ALOCAÇÃO DOS QUARTOS
• Para ser enviada junto com a sua inscrição, antes do 30 de março de 2020
• Por favor, indique o tipo de quarto escolhido. Qualquer modificação deve ser indicada ao organizador.
Quarto

SOBRENOME Nome

SOBRENOME Nome

SOBRENOME Nome

Tipo de quarto*

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
*Tipo de quarto: Individual (S), Duplo (T), Casal (D) e Triplo (TR)
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DOCUMENTOS EXIGIDOS - OBRIGATÓRIO
Por favor, envie os documentos obrigatórios no máximo até o dia 4 de abril de 2020:
•U
 ma cópia da carteira de advogado de cada jogador. Um certificado profissional, diploma ou declaração da faculdade, para os casos particulares (estudante,
sociedade de advogados).

• Um
certificado médico emitido há menos de um ano, com autorização para jogar futebol de competição sob as condições do MUNDIAVOCAT (6 a 7 jogos
de 80 minutos na categoria Classic e 60 minutos nas outras categorias, durante 8 dias), para cada jogador.
• Cópia do passaporte de todos os jogador e acompanhantes.
• Uma foto colorida no tamanho passaporte para cada jogadores e acompanhante.
• Um formulário jogador devidamente preenchido e assinado, para cada jogador da equipe.
EXCEÇÕES
No MUNDIAVOCAT, para formar uma equipe participante, pode ser aceito:
Torneio 11, Classic (sem limite de idade):
• 3 exceções de jogadores com mais de 30 anos, não advogados, porém que
sejam membros da comunidade jurídica ou de um escritório de advocacia.
• 2 estudantes de direito ou advogados estagiários com mais de 22 anos

Torneio 11, Super Legend (mais de 55 anos):
• 3 exceções de jogadores com mais de 55 anos, não advogados, porém que
sejam membros da comunidade jurídica ou de um escritório de advocacia.
• 5 advogados com idades entre 50 e 55 anos

Torneio 11, Master (mais de 35 anos):
• 3 exceções de jogadores com mais de 35 anos, não advogados, porém que
sejam membros da comunidade jurídica ou de um escritório de advocacia.
• 5 advogados com idades entre 30 e 35 anos

Torneio 5, Classic Masculino e Feminino (sem limite de idade):
• 2 exceções de jogadores com mais de 30 anos, não advogados, porém que
sejam membros da comunidade jurídica ou de um escritório de advocacia.
• 2 estudantes de direito ou advogados estagiários com mais de 22 anos

Torneio 11, Legend (mais de 45 anos):
• 3 exceções de jogadores com mais de 45 anos, não advogados, porém que
sejam membros da comunidade jurídica ou de um escritório de advocacia.
• 5 advogados com idades entre 40 e 45 anos

Os jogadores dentro das exceções que jogam ou que tenham jogado em clubes de
futebol a nível profissional ou semiprofissional, não serão aceitos.
Estas condições são obrigatórias, mas não suficientes para garantir uma exceção.

Para fazer qualquer pedido de exceção, os documentos abaixo devem ser enviados durante o período de inscrição e no máximo até 15 de abril 2020:
• Um certificado individual que comprove o exercício de uma profissão jurídica ou judiciária em um escritório de advocacia,
• Uma declaração assinada pelo capitão da equipe, certificando que o jogador que pede a exceção não é, nem nunca foi, jogador em clubes de futebol
profissionais, semiprofissionais e/ou nenhum outro clube onde tenha jogado como assalariado,
• Um certificado médico emitido há menos de 1 ano,
• 1 foto colorida no tamanho passaporte.
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ACOMODAÇÃO E PACOTE DE ESTADIA - PAGAMENTOS
IMPORTANTE
A confirmação da reserva requer o pagamento de um depósito. Qualquer reserva feita com antecipação e que não se encontre paga integralmente na data
de vencimento – estipulada no calendário de pagamento – será considerada como cancelada. Nestes casos, a CSO reserva o direito de dispor dos quartos
previamente reservados. Qualquer cancelamento pode levar a sanções (ver página 9, condições de venda).
Qualquer estadia já iniciada deve ser paga na íntegra. Os quartos são reservados para 8 noites, de 30 de maio 2020 (domingo) a 7 de junho 2020 (sábado); não
serão aceitos pagamentos proporcionais ao número de noites que o cliente passará no local.
TARIFAS INDIVIDUAIS: QUARTOS DUPLO, CASAL OU TRIPLO (8 NOITES E 9 DIAS) // GRATUITO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 4 ANOS
TORNEIO FEMININO: 4 NOITES DE 3 JUNHO 2020 ATÉ 7 JUNHO 2020 // QUARTOS DUPLO, CASAL OU TRIPLO (8 NOITES E 9 DIAS) // GRATUITO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 4 ANOS

Hotéis

Tarifa/Pessoa

CAT A: Hotel Rawabi (or similar) with breakfast

CAT B: Hotel Labranda (or similar) with breakfast

CAT C: Hotel Les Jardins de l’Agdal with breakfast

630€/Jogador
530€/Convidado
310€/Criança 4-10 anos (Quarto dos pais)
480€/Criança 10-11 anos (Quarto dos pais)
470€/Criança 4-10 anos (Quarto duplo/casal/triplo)
520€/Criança 10-11 anos (Quarto duplo/casal/triplo)
355€/Jogadora/Criança ou Convidado
850€/Jogador
750€/Convidado
350€/Criança 4-10 anos (Quarto dos pais)
560€/Criança 10-11 anos (Quarto dos pais)
550€/Criança 4-10 anos (Quarto duplo/casal/triplo)
600€/Criança 10-11 anos(Quarto duplo/casal/triplo)
425€/Jogadora/Criança ou Convidado
980€/Jogador
880€/Convidado
390€/Criança 4-10 anos (Quarto dos pais)
640€/Criança 10-11 anos (Quarto dos pais)
630€/Criança 4-10 anos (Quarto duplo/casal/triplo)
680€/Criança 10-11 anos(Quarto duplo/casal/triplo)
490€/Jogadora/Criança ou Convidado

Q.

Noite supl.

Q.

TOTAL

40 €

50 €

60 €

TOTAL
Cada categoria está sujeita à disponibilidade – Caso deseje um quarto individual entre em contato conosco.
As tarifas individuais incluem:
A hospedagem em quartos duplos/casal/triplo durante 8 noites, café da manhã, translado aeroporto/hotel & vice-versa, translado hotel/ estádio & vice-versa, cerimônia de abertura, festa de gala
Mundiavocat (consumação liberada), assistência repatriamento, taxa de turismo, custos administrativos, despesas de estrutura CSO – organizadora do Mundiavocat.
As tarifas não incluem:
Transporte entre a sua residência e Marrakesh, seguro de cancelamento da sua estadia, dispensas pessoais (refeições, bebidas, telefone, lavanderia, mini bar) assim como toda despesa que não
mencionada no pacote.
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OPCIONAL - REFEIÇÕES
Preço para meia pensão - 8 dias
225€ (Categoria A e B)
320€ (Categoria C)
EQUIPES MASCULINAS

Preço para pensão completa - 8 dias
450€ (Categoria A e B)
640€ (Categoria C)
Categoria A e B

Categoria C

TOTAL

Meia pensão 8 dias

225€ x

320€ x

€

Pensão completa 8 dias

450€ x

640€ x

€

TOTAL

Preço para meia pensão - 4 dias
112.5€ (Categoria A e B)
160€ (Categoria C)

EQUIPES FEMININAS

€

Preço para pensão completa - 4 dias
225€ (Categoria A e B)
320€ (Categoria C)
Categoria A e B

Categoria C

TOTAL

Meia pensão 4 dias

112.5€ x

160€ x

€

Pensão completa 4 dias

225€ x

320€ x

€

TOTAL

€
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IMPORTANTE
Nenhuma reserva será confirmada sem o primeiro depósito e a lista de participantes!
TAXAS DE INSCRIÇÃO, ACOMODAÇÃO E TAXAS INDIVIDUAIS
ACOMODAÇÃO E SERVIÇOS INDIVIDUAIS

..........................................................................................................................................Euros

SERVIÇOS DE REFEIÇÃO

..........................................................................................................................................Euros

TAXAS DE INSCRIÇÃO
FOOT 11 - 7 500 € // FOOT 5 - 2 500 €

..........................................................................................................................................Euros

VALOR TOTAL A PAGAR

..........................................................................................................................................Euros

1º DEPÓSITO

..........................................................................................................................................Euros

Agenda de pagamentos:
DATAS

FOOT 11

FOOT 5

Antes de 30 de outubro de 2019:

1º depósito de 5 000 euros

1º depósito de 2 500 euros

Antes de 30 de dezembro de 2019:

2º depósito de 5 000 euros

2º depósito de 2 500 euros

Antes de 29 de fevereiro de 2020:

3º depósito de 5 000 euros

Antes a 30 de abril de 2020:

Saldo

Saldo

FOOT 5 FEMININO
1º depósito de 2 000 euros

Saldo

7

MODO DE PAGAMENTOS (em EUROS)
CARTÃO DE CRÉDITO
• Cartão de crédito n°:
• Data de validade:

Visa

_ _ _ _

_ _

-

-

_ _

(American Express não é aceito)

Mastercard/Eurocard

_ _ _ _

-

_ _ _ _

-

_ _ _ _

• Últimos 3 números mencionados no verso do seu cartão de crédito:

_ _ _

• Valor a debitar:................................................................................€
• Nome do proprietário do cartão de crédito:…………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………...
• Data e assinatura (obrigatória):………...…………………………….....………..…………………………….............…….………………………………………………….…………………………………………….........……………………..

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
• Transferência bancária (valor numérico e por extenso): ..............……....…….....……....…….....……....…….....……....……..........................…….........……..........……........... €, Pagável à CSO
(Anexe uma cópia do pedido de transferência bancária, indique a referência «MUNDIAVOCAT 2020» e o nome da sua equipe no pedido)
Informações bancárias: CIC Marseille Provence ENT - 448 avenue du Prado, BP 279 - 13269 MARSEILLE Cedex 08 - França - Código do banco: 10096 Código da agência: 18565 - Nº da conta: 00024951901 - Chave: 49 - IBAN: FR7610096185650002495190149
Código de identificação bancária (BIC ): CMCIFRPP
AVISO: Para transferências de banco para banco, as taxas de transferência são de responsabilidade do remetente.
Nenhuma reserva será confirmada sem um primeiro depósito!
SUA ASSINATURA É OBRIGATÓRIA NA PÁGINA 9.
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CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
1 – Pagamento da inscrição do torneio e taxas individuais
Para confirmar sua inscrição você deve respeitar o seguinte cronograma de pagamentos (*respeitando os valores totais devidos por cada equipe):
Antes de 30 de Outubro de 2019: primeiro depósito de 5 000 euros / 2 500 euros para Foot 5 ou Foot feminino.
Antes de Dezembro de 2019: Segundo depósito de 5 000 euros / 2 500 euros para Foot 5 ou Foot feminino.
Antes de Fevereiro de 2020: terceiro depósito de 5 000 euros.
Antes de Abril de 2020: Saldo restante.
O pagamento das taxas de inscrição da equipe e as relacionadas a acomodações e serviços adicionais (taxas de participação individuais) devem ser pagas à Corporate Sport
Organization (CSO).
Todos os pagamentos deverão ser realizados pelo capitão ou responsável pela equipe para:
CSO – 15/29 Rue Guilleminot – 75014 Paris, FRANCE // Tel + 33 (0)1 77 70 65 15 - fax: + 33 (0)1 77 70 65 14 // E-mail: info@mundiavocat.com / Web: www.mundiavocat.com
VALIDADE DOS VALORES: Esses valores, estabelecidos em 25 de maio de 2019, são fixos e definitivos, exceto por possíveis alterações nas taxas de turismo e impostos locais.
2 - Condições de cancelamento
As condições de cancelamento são as listadas abaixo :
2.1 – Cancelamento e reembolso da inscrição no torneio e das taxas individuais.
• Cancelamento solicitado antes de 4 de janeiro de 2020: reembolso integral.
• Cancelamento solicitado entre 5 de janeiro de 2020 e 13 de abril de 2020: Retenção de 50% do depósito já pago pela inscrição no torneio.
• Cancelamento solicitado após 13 de abril de 2020: retenção total dos pagamentos feitos para a inscrição no torneio.
Essas taxas de cancelamento também se aplicam a qualquer redução no número de pessoas inicialmente registradas na sua reserva de delegação e acomodação. Todos
os valores serão devidos.
2.2 - Cancelamento do evento
Se, por razões de absoluta necessidade (guerra, ataques, greves, tumultos, mau tempo, desastres naturais, epidemias ...), o torneio for cancelado, a CSO não reembolsará
às equipes registradas as quantias já pagas em sua totalidade. Nesse caso, a CSO fará o possível para manter essas quantias para um torneio Mundiavocat remarcado em
Marrakech em uma data posterior. Se, por razões fora do controle da CSO, o torneio for definitivamente cancelado, as equipes já registradas deverão ser responsáveis em uma
escala proporcional pelos valores comprometidos pela CSO, além dos valores já transferidos para o BEN ACTIVTRAVEL & MC LUXURIES.
3 - Condições de venda
As condições específicas de venda listadas aqui se referem às disposições atuais da lei francesa e, mais especificamente, às dos artigos 95 e 103 do decreto 94490, de 15 de
junho de 1994, que constituem nossas condições de contrato e venda. Fica expressamente declarado, de acordo com o artigo 97 do referido decreto, que as informações que
constam da brochura atual podem estar sujeitas a algumas modificações que serão, nesse caso, trazidas pelo vendedor à atenção do cliente antes da assinatura do contrato.
Âmbito de aplicação: a reserva para uma estadia implica total aceitação das condições de venda.
4 – CSO
Agência francesa de planejamento de viagens e eventos. Sede: 15/29 rue Guilleminot - 75014 Paris, França RCS Nanterre 2009B00686 - N ° de intracomunitária FR 66 400 631
164 - Licença: 092 09 0016 - Garantido pela APS 15 avenue Carnot - 75017 PARIS - FRANÇA Responsabilidade profissional e civil fornecida pela AXA França IARD IARD - 313,
TERRASSE DE L’ARCHE - 92727 NANTERRE – FRANÇA
5 - Alocação de jurisdição
Nos casos de uma disputa, o Tribunal Comercial de Paris será o único competente.

Li as Condições de Venda e as Regras do Torneio e aceito as duas em
nome da minha equipe.
Lugar:
Data: 					Assinatura:
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FORMULÁRIO DO JOGADOR
POR FAVOR, PREENCHA COM
LETRAS MAIÚSCULAS

Ordem dos Advogados: ................................................................................................................
Nome do time: ..................................................................................................................................
Nome e Sobrenome do jogador: ..............................................................................................
Data de Nascimento: .....................................................................................................................
Endereço: ............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Código postal: ...................................................................................................................................
Cidade: .................................................................................................................................................
País: .......................................................................................................................................................
Tel: .........................................................................................................................................................
Celular: .................................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................

Estou ciente das condições de venda e das regras completas do torneio (incluindo
seus apêndices) e as aceito. Atesto a autenticidade de todos os documentos fornecidos para minha inscrição no 20º MUNDIAVOCAT 2020.

Assinatura
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