Pelo Presente, o signatário abaixo qualificado solicita que seja credenciado ao programa sócio
torcedor do Clube Atlético Catarinense, ficando a proposta, quanto à sua aprovação, sujeita às
disposições do Estatuto Social, do Regulamento Geral da Entidade e do Termo de Cessão de
uso inserido no verso da presente, e declara serem as informações verdadeiras, ciente que, é
de sua responsabilidade a atualização em caso de mudança.
( ) Sócio Tricolor – R$ 70,00 mensais

( ) Sócio Atleticano – R$ 29,90 mensais

( ) Sócio Águia – R$ 50,00 mensais

( ) Sócio Catarinense – 19,90 mensais
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)
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Pelo presente Termo de adesão ao programa sócio torcedor, o Clube Atlético Catarinense, entidade sem fins lucrativos, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 03.419.239/0001-99 com sede na Av. Mal. Castelo Branco, 65 (esquina com Av. Presidente Kennedy), Campinas, São
José – SC – CEP 88101-020, adiante denominado CAC e o TORCEDOR qualificado no anverso deste termo, ajustam a adesão ao programa
sócio torcedor do CAC. A adesão será regida pelas seguintes disposições:

1.

O TORCEDOR terá direito as propriedades abaixo descritas, a depender da modalidade de adesão escolhida:

SÓCIO TRICOLOR:

Acesso aos jogos;

Participação de Sorteios Exclusivos (camisas, brindes diversos e experiências como acompanhar um treino, almoçar com os
jogadores na véspera de um jogo, assistir uma preleção, etc)

Desconto de 10% na compra de produtos oficiais;

Desconto de 50% na compra de até 02 ingressos extras (por partida);

Desconto de 30% nas mensalidades de 01 aluno/atleta matriculado na Escolinha de Futebol do Clube Atlético Catarinense;

Desconto de 20% na compra de 01 horário avulso na quadra LISBOA SOCCER;

SÓCIO ÁGUIA:

Acesso aos jogos;

Desconto de 10% na compra de produtos oficiais;

Desconto de 40% na compra de 01 ingresso extra (por partida);

Desconto de 20% nas mensalidades de 01 aluno/atleta matriculado na Escolinha de Futebol do Clube Atlético Catarinense;

Desconto de 10% na compra de 01 horário avulso na quadra LISBOA SOCCER;
SÓCIO ATLETICANO:

Acesso aos jogos;

Desconto de até 10% na compra de produtos oficiais;

Desconto de 30% na compra de 01 ingresso extra (por partida);

Desconto de 10% nas mensalidades de 01 aluno/atleta matriculado na Escolinha de Futebol do Clube Atlético Catarinense;

SÓCIO CATARINENSE:

Acesso aos jogos

2.
O TORCEDOR poderá optar pela antecipação anual de seu plano, no cartão de crédito, nesse caso receberá 20% de
desconto no valor anual da adesão.
3.
O presente ajuste é celebrado por prazo indeterminado, podendo este ser rescindido a qualquer tempo pelo
TORCEDOR, mediante requerimento junto à Secretaria do clube CAC.
4.
O TORCEDOR autoriza o CAC e seus parceiros a encaminharem e-mail e comunicados aos endereços informados,
bem como o compartilhamento em mail list.
5.
O TORCEDOR receberá uma carteirinha, sendo esta intrasferível, a qual dará direito ao TORCEDOR as
propriedades do plano ao qual aderiu.
6.
O atraso no pagamento do valor mensal da adesão ao programa sócio torcedor a constituição do TORCEDOR em
mora, perdendo o direito aos benefícios concedidos pelo plano.
7.
No ato da assinatura desta adesão o TORCEDOR pagará taxa de admissão em valor a ser definido pela Direção
Administrativa, bem como a taxa de emissão da carteirinha.
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8.
O TORCEDOR deverá comunicar o CAC qualquer alteração em seu endereço e nos números de telefone informados
no anverso da presente.

9. As exposições deste termo quando aplicadas ao associado patrimonial serão limitadas pelas condições estipuladas no
Estatuto do CAC.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São José _______ de ___________________ de _________.

TORCEDOR
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