O Dia de Craque MFC é um e
vento realizado com exclusividade para sócios-torcedores do Maringá Futebol Clube, no
qual cada participante adquire o direito a disputar uma partida de 50 minutos (em dois
tempos de 20 minutos+10 minutos pausa hidratação) em equipes compostas por 11
jogadores. Essa partida acontece nas dependências do Estádio Regional Willie Davids,
exclusivamente no dia 24 de novembro de 2019, a partir das 09h00. A inscrição deve ser
realizada por meio do site www.maringafc.com e as vagas são limitadas.

REGRAS
Para participar do evento Dia de Craque MFC, seguem requisitos importantes:

Os participantes devem estar com sua documentação (RG e CPF) atualizada;

É obrigatória a leitura e assinatura do Termo de Responsabilidade da experiência Dia de
Craque MFC;

A idade mínima para participar do evento é 16 anos e sem limite de idade máxima, sendo
que os menores de idade obrigatoriamente deverão estar acompanhados dos
responsáveis;

Os participantes deverão comparecer no local estabelecido pela organização na data e
horário definido para a participação do evento. Todos os participantes devem chegar pelo
menos 1 hora antes do agendamento.

O participante deverá respeitar os horários e as atividades durante a experiência Dia de
Craque MFC referida neste documento.

O participante assume toda e qualquer consequência de seus atos no período de duração
das atividades naquele que antecede e o sucede, que possa se relacionar com a atividade
supracitada.

O participante isenta a organização de qualquer responsabilidade por danos pessoais,
materiais ou a terceiros que venha sofrer ou causar.

O participante atesta que está apto a participar da atividade da experiência Dia de Craque
MFC, uma partida de futebol e aquecimento, assegurando estar em excelentes condições
físicas e psicológicas, sendo perfeitamente responsável pelos seus atos;

O participante está ciente e de acordo com a fixação da sua imagem em fotos e/ou vídeos
que venham a ser produzidos durante o evento para utilização da organização, por

quaisquer modalidades e em quaisquer suportes, sem limite de tempo, em material
editorial e/ou comercial relacionado ao evento.

O participante declara participar da experiência Dia de Craque MFC referida neste
documento por livre e espontânea vontade, ciente dos riscos inerentes da atividade e
comprometendo-se a arcar com todas as despesas que der causa.

O participante é responsável pelo uso dos seus calçados (chuteiras society ou chuteiras de
travas) apropriados para experiência Dia de Craque MFC referida neste documento.

É responsabilidade do participante ter remédios e/ou medicamentos necessários para o
período de participação da experiência Dia de Craque MFC, sendo que para remédios com
tarja vermelha ou preta com a receita médica.

Caso haja necessidade de atendimento médico, a organização irá utilizar as informações
fornecidas pelo participante referentes ao plano de saúde. O primeiro atendimento é
sempre realizado no hospital mais próximo do
Estádio Regional Willie Davids.

O participante isenta a organização de qualquer responsabilidade decorrente desse
vínculo securitário, tendo em vista a contratação deste produto.

Em caso de questionamento judicial ou extrajudicial, o participante declina de forma
irretratável em incluir a organização.

O participante é responsável tanto por sua integridade física como de seus bens materiais,
documentos ou valores, não cabendo à organização responsabilidade ou indenização por
problemas de saúde, acidentes, perdas, extravios, danos, furto ou roubo.

O participante declara responder por si, assumindo total responsabilidade pelo
cumprimento das condições aqui contidas.

FINANCEIRO
O participante não terá custo para participar da experiência referente ao Dia de Craque
MFC, no entanto as vagas limitam-se a 22 jogadores nessa primeira edição e elas serão
preenchidas de acordo com a ordem de inscrição realizada pelo site www.maringafc.com.

Na experiência do Dia de Craque MFC, referida neste documento não estão inclusos
despesas extras, tais como, traslados, hospedagem, compras e outras não específicas.

Caso o cliente não esteja presente no horário do seu jogo, não será permitida a
participação do evento e sua vaga será repassada para outro participante.

O participante poderá levar convidados que acompanharão o jogo pelas arquibancadas do
Estádio Regional Willie Davids, não sendo permitida a permanência dos convidados dentro
do campo.

Final das inscrições = 05 de Novembro de 2019

Realização do Evento = 24 de Novembro de 2019.

CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO
A organização poderá cancelar a realização do Dia de Craque Allianz Parque Experience
referida neste documento caso não seja atingido o número mínimo de 22 participantes.

Neste sentido, será remarcada outra data para a realização do evento.

Em casos de ameaça confirmada de ocorrência de fenômenos da natureza, situação de
calamidade pública, epidemias/pandemias, perturbação da ordem, acidentes ou greves
prejudiciais, o cancelamento de serviços ou a não utilização deles, não são passíveis de
reembolso pelos fornecedores de serviços, não cabendo então à organização qualquer
responsabilidade por ônus, penalidades ou indenizações.

O Maringá Futebol Clube reserva-se o direito de substituir o ídolo escalado como técnico,
sem prévio aviso e sem direito de cancelamento pelo participante, caso tenha algum
empecilho.

CONTATO
Maringá Futebol Clube: 44 4141-0509

E-mail: comunicacao@mgafc.com.br

