
 

CASTELO FUTEBOL CLUBE 
 

 CADASTRO SÓCIO TORCEDOR PRATA 
                   
 
 

DADOS CADASTRAIS 
 

 

Nome Completo: 

CPF: RG: 

Endereço: Nº 

Complemento: CEP: 

Bairro: Cidade: 

Telefone Fixo: Celular: 

Email: 

 
Data Filiação ___/___/___ 
 
Modalidade: Sócio Torcedor Unindo as Forças. 
 
(  ) Pagamento a Vista 10% de Desconto – R$ 324,00 
(  ) Pagamento em 12 x – R$ 30,00 
 
Obs.: Os Pagamentos serão via carnê emitidos pelo Castelo Futebol 
Clube.  
 
Documentos Exigidos: Copia RG, CPF, Comprovante de Residência. 
 
A pessoa Física que fizer adesão ao Sócio Torcedor Unindo as Forças 
do CASTELO FUTEBOL CLUBE terá os seguintes benefícios: 
 

 Camisa Personalizada Sócio Torcedor com 20% de Desconto; 
 Carteira de sócio Torcedor; 
 Direito a desconto de 50% nos ingressos dos jogos dos campeonatos 

em disputa no ano de 2016 quando mandante; 
 Descontos nas compras de materiais esportivo do clube; 
 Juntamente com CASTELO FUTEBOL CLUBE você estará ajudando a 

APEC de CASTELO – ES. 
 Caso haja empresas credenciadas o Sócio Torcedor terá desconto no 

comercio junto às empresas locais. 

 
Do Funcionamento do Programa 

 
O Cartão do Sócio Torcedor do titular servirão para identificação nos serviços 
adquiridos com programa sócio torcedor. 



 
O cartão do Sócio Torcedor é individual e intransferível, responsabilizando-se o 
SÓCIO TORCEDOR pela sua guarda e devida utilização, não sendo o CLUBE 
responsável pelo mau uso do mesmo. 
 
Em caso de necessidade de remissão do cartão, inclusive por perda, extravio 
ou roubo, será cobrada uma taxa de R$10,00 (Dez reais) para cada nova 
emissão. 
Em qualquer ação inerente ao programa Sócio Torcedor, será necessário e 
indispensável a apresentação do cartão; 
 

DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 
 

O SÓCIO TORCEDOR participante poderá ter seu contrato CANCELADO nos 
seguintes casos: 
Falta de pagamento de 2 (duas) mensalidades; 
Prática de atos prejudiciais ao CASTELO FUTEBOL CLUBE, como lançar 
objetos no campo durante os jogos ou quaisquer outros atos que impliquem em 
prejuízo a equipe; 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O SÓCIO TORCEDOR obriga-se a informar a administração do programa de 
Sócio Torcedor sobre alterações de endereço e demais dados cadastrais; 
Qualquer duvida relacionada ao bom funcionamento do programa Sócio 
Torcedor do CASTELO FUTEBOL CLUBE serão esclarecidas através do E-
mail castelofclube@gmail.com 
 
 
Eu _____________________________________, informo que li integralmente 
o contrato do programa de Sócio Torcedor e concordo com todos os seus 
termos. 
 
 
 
 
 
 

 

Castelo - ES, ___ de ______________de 2016 

 
   
 
 
 
                        
______________________                              _________________________ 
 Assinatura Sócio Torcedor                               Assinatura Presidente do Clube 
 

mailto:castelofclube@gmail.com

