BOLETIM 1 – 17/02/2022
Caros amigos do voleibol!
É com muita alegria que estamos lançando o primeiro Boletim Informativo do 15° 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 15 a 19 de junho em Estrela - Rio Grande do Sul – Brasil; é organizado pela
Associação Vale do Taquari de Esportes (AVATES) e Colégio Martin Luther, e chancelado pela
Federação Gaúcha de Voleibol (FGV) e Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Conta ainda
com o apoio da UNIVATES, Prefeitura Municipal de Estrela, Cooperativa Languiru, Lojas Benoit,
Docile Alimentos, Loja ProSport, Sicredi, Brasrede e Fasa.
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”.

VAGAS E CATEGORIAS!!!
As vagas são limitadas e destinadas a equipes! São 48 vagas no total.
MIRIM-NASCIDAS EM 2009/2010 – 16 VAGAS
INFANTIL – NASCIDAS EM 2007/2008 – 16 VAGAS
INFANTO JUVENIL – NASCIDAS EM 2004/2005/2006 – 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

SITUAÇÃO

DATA

1

ABERTA

Até 10 março

2

FECHADA

De 10 a 31
março

3

FECHADA

01 a 15 abril

4

FECHADA

16 abril

5

FECHADA

Até 1° maio

ATIVIDADE
Pré inscrição das EQUIPES (VEJA ABAIXO COMO FAZER!)
Não é necessário pagamento neste momento.
Divulgação das vagas restantes em cada categoria
Abertura de inscrição das EQUIPES NOVAS (Não é necessário
pagamento neste momento).
Divulgação da lista de equipes confirmadas.
Pagamento do valor referente a “Inscrição” das equipes.*
(Este pagamento garante a vaga na competição).
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.

*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
ETAPA 1 - PRÉ-INSCRIÇÃO!!!
Faça sua pré-inscrição até o dia 10 de março e receba o código de confirmação da vaga. Com
esse código, sua equipe entra na lista de pré-inscritas. Estas informações servirão de base para
a organização do evento. Ajustes poderão ocorrer em momento mais próximo da competição.
Para pré inscrever-se, as equipes deverão entrar no link abaixo e preencher os dados solicitados:

https://forms.gle/Swk6QGduVXQxKdaH9

VALORES E DADOS PARA DEPÓSITO
1-INSCRIÇÃO PARA EQUIPES:
- 1 EQUIPE R$ 800,00;
- 2 EQUIPES R$1.500,00;
- 3 EQUIPES R$1.800,00;
2-INSCRIÇÃO POR PESSOA:
- OPÇÃO 1: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO + ALOJAMENTO + ALIMENTAÇÃO*
R$ 460,00 POR PESSOA (Vagas limitadas para esta opção);
*Alimentação inclui jantar do dia 15 ao almoço do dia 19. Jogos iniciarão dia 15 a tarde.

OU
-

OPÇÃO 2: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO + HOTEL EM LAJEADO + ALIMENTAÇÃO*
R$ 575,00 POR PESSOA (Vagas limitadas para esta opção);

*Alimentação inclui jantar do dia 15 ao almoço do dia 19. Jogos iniciarão dia 15 a tarde.

OU
-

OPÇÃO 3: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO + HOTEL EM ESTRELA + ALIMENTAÇÃO*
R$ 750,00 POR PESSOA (Vagas limitadas para esta opção);

*Alimentação inclui jantar do dia 15 ao almoço do dia 19. Jogos iniciarão dia 15 a tarde.

A conta para depósito do valor da inscrição da equipe, ATÉ 15 DE ABRIL, é:
Em nome de: Associação Vale do Taquari de Esportes - CNPJ 09.228.752/0001-89
Banco: SICREDI
Agência: 0119
Conta corrente: 53118-8
Chave PIX: CNPJ 09.228.752/0001-89

PRÓXIMOS BOLETINS E MAIS INFORMAÇÕES!!!
-Fotos, vídeos, resultados, informações sobre a edição do ano passado podem ser acessadas nas
redes sociais do evento: @festivalestrela e 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
Grande abraço! Esperamos por vocês!
Comissão Organizadora - 15° Festival Internacional Cidade de Estrela

