Informativo 4 – 18/11/2021

Caros amigos do voleibol!

É com muita alegria que estamos lançando o primeiro Informativo do 14° Festival Internacional
Cidade de Estrela de voleibol feminino!
Você, que é figura importante no trabalho de formação do voleibol brasileiro ou dos países
vizinhos, estará recebendo regularmente todas as novidades sobre o evento.
O Festival ocorrerá de 10 a 13 de Dezembro em Estrela - Rio Grande do Sul – Brasil; é organizado
pela Associação Vale do Taquari de Esportes (AVATES) e Colégio Martin Luther .
Fique por dentro de um dos principais eventos do voleibol feminino do Brasil e da América do
Sul! Participe! Traga sua equipe!

Caso não queira mais receber o boletim, favor retornar este e-mail informando no campo assunto “remover Festival”.

EQUIPES INSCRITAS

EQUIPES/PAÍS
AVATES
Martin Luther
Voleibol Horizontina/CFJL
Sociedade Ginástica Novo Hamburgo
Juventus/Teutônia
Bento Vôlei
Recreio da Juventude
Vôlei Nova Petrópolis
Mun. Guaraciaba/ADG
FMEL Gaspar/AEEG
ADV/Jaraguá do Sul
Nova Trento/TIM
Tijuca Tênis Clube
Esporte Clube Pinheiros
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VAGAS E CATEGORIAS!!!
As vagas são limitadas e destinadas a equipes convidadas! São 32 vagas no total.
INFANTIL – NASCIDAS EM 2006/2007 – 16 VAGAS
INFANTO JUVENIL – NASCIDAS EM 2003/2004/2005 – 16 VAGAS
*caso as vagas de uma categoria não sejam preenchidas, as mesmas poderão ser abertas para outras
categorias.

CRONOGRAMA PARA INSCRIÇÃO!!!
Acompanhe o cronograma para inscrever sua equipe! Não perca os prazos de cada etapa!
ETAPA
1

DATA
26 Outubro

2

27 Outubro

3

27 de Outubro a
15 de Novembro

4

16 de Novembro

5

Até 1° Dezembro

6

Até 7 Dezembro

ATIVIDADE
Divulgação do Boletim número 1 do evento com informações
básicas e protocolos.
Live as 19:00 com as informações pertinentes ao período de
inscrições e demais informações sobre o evento.
Divulgação da lista de equipes pré-confirmadas.
Pagamento do valor referente a “Inscrição” das equipes.*
Exclusão das equipes que não procederam pagamento da
inscrição;
Contato da Comissão Organizadora com as equipes em lista de
espera para as vagas restantes;
1-Pagamento do valor referente aos “Pacotes individuais”.
2-Envio da Relação Nominal de atletas e Comissão Técnica.
3-Envio dos Termos de Responsabilidade assinados pelos pais.

VALORES E DADOS PARA DEPÓSITO
INSCRIÇÃO PARA EQUIPES:
- 1 EQUIPE R$ 750,00;
- 2 EQUIPES R$1.400,00;
PACOTE POR ATLETA:
- OPÇÃO 1- *(vagas para 10 equipes): HOTEL (em Lajeado-RS) + ALIMENTAÇÃO**
(R$550,00 POR PESSOA);

OU
-

OPÇÃO 2- *(vagas para 10 equipes): HOTEL(em Estrela-RS) + ALIMENTAÇÃO**
(R$700,00 POR PESSOA);

*Em virtude dos protocolos de saúde não será disponibilizado transporte pela organização;
**Alimentação inclui jantar do dia 10 ao almoço do dia 13. Jogos iniciarão dia 10 no ínicio da tarde.

A conta para depósito do valor da inscrição da equipe, ATÉ 15 DE NOVEMBRO, é:
Em nome de: Associação Vale do Taquari de Esportes - CNPJ 09.228.752/0001-89
Banco: Sicredi
Agência: 0119
Conta corrente: 53118-8
Centavo identificador do depósito
Assim como em anos anteriores, realizaremos novamente o pagamento dos valores
referentes a inscrições e pacotes com depósito em conta bancária. Para identificação deste
depósito utilizaremos o “Centavo Identificador”.
Este sistema simples funcionará da seguinte forma: cada equipe inscrita receberá um
código referente a sua identificação, e esse código será depositado na forma de centavos
(conforme lista abaixo). Ou seja, a cada depósito realizado pela equipe, os centavos sempre
serão os mesmos, funcionando como “Centavo Identificador”.
Por exemplo: conforme a tabela abaixo, a equipe do Voleibol Horizontina/CFJL terá
como centavo identificador 0,06. Considerando que seu pacote de inscrição é de uma equipe e
o valor de R$ 900,00, esta equipe deverá realizar o seu depósito no valor de R$ 900,06.
Esta é uma forma bastante simples e que nos auxiliará muito no controle dos depósitos
e pagamentos realizados para o evento.
Confira o seu “Centavo Identificador” oficial:
FMEL Gaspar/AEEG
Voleibol Horizontina/CFJL
Sociedade Ginástica Novo Hamburgo
Juventus/Teutônia
Mun. Guaraciaba/ADG
ADV/Jaraguá do Sul
Esporte Clube Pinheiros
Tijuca TC
Recreio da Juventude
Vôlei Nova Petrópolis
Nova Trento/TIM
Bento Vôlei
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PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DAS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA!!!
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – ENVIAR PARA E-MAIL avates.volei@gmail.com
Anexo 1- DADOS DA DELEGAÇÃO (ATÉ DIA 22/11);
Anexo 2- RELAÇÃO NOMINAL DA EQUIPE (ATÉ 1/12);
Anexo 3- TERMO DE RESPONSABILIDADES PARA MENOR DE IDADE* (ATÉ 7/12);
- ATENÇÃO para os termos de autorização de cada atleta assinado pelos pais, por elas e pelos
técnicos responsáveis! Sem este termo a atleta não poderá participar do evento. O mesmo
deverá ser digitalizado e enviado por e-mail, além de portar o original durante sua
permanência em Estrela. IMPORTANTE: ANEXAR CARTEIRA OU ATESTADO DE VACINAÇÃO!
DEMAIS INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DE SUA VIAGEM!!!
- os jogos iniciarão dia 10 (sexta feira) as 14h.
- não haverá um momento de credenciamento ou congresso técnico presencial antes do início
dos jogos; O congresso técnico será virtual. Marcaremos em breve a data e horário para que
todos possam acompanhar e tirar suas dúvidas.
- quem quiser realizar refeições fora do pacote (ex.: sexta feira ao meio dia), vamos abrir
reservas para os participantes em restaurante parceiro do evento com preços mais em conta.
- NÃO DISPONIBILIZAMOS alojamento para motoristas/choferes. Eles podem aderir ao pacote
"hotel" pelo mesmo valor de atletas ou "sem pacote" e se responsabilizarem por sua
permanência e alimentação por conta própria durante o evento.
PRÓXIMOS BOLETINS E MAIS INFORMAÇÕES!!!
-Fotos, vídeos, resultados, informações sobre a edição do ano passado podem ser acessadas
no facebook do evento: www.facebook.com/FestivalEstrela;
-Boletins oficiais e regulamento podem ser obtidos em: www.avates.com.br;
-Demais dúvidas ou informações podem ser obtidas por:
Rodrigo Rother rodrigorother@univates.br ou (51)98128-8408 e/ou
Juca Klein jucajl_klein@yahoo.com.br ou (51)99227-6335
Grande abraço! Esperamos por vocês!
Comissão Organizadora - 14° Festival Internacional Cidade de Estrela
-Fotos, vídeos, resultados, informações sobre a edição do ano passado podem ser acessadas no
facebook do evento: www.facebook.com/FestivalEstrela;
-Demais dúvidas ou informações podem ser obtidas por:
Rodrigo Rother rodrigorother@univates.br ou (51)98128-8408 e/ou
Juca Klein jucajl_klein@yahoo.com.br ou (51)99227-6335
*Em caso de dificuldade para realizar o depósito do valor da inscrição, ou necessidade
de agendamento, tratar com Juca Klein:
E-mail: jucajl_klein@yahoo.com.br
Fone/whats (51)99227-6335

Grande abraço! Esperamos por vocês!
Comissão Organizadora - 14° Festival Internacional Cidade de Estrela

