CONTRATO DE RESPONSABILIDADE COM REGULAMENTO DO
6º TORNEIO DE PESCA DOS COMERCIÁRIOS DE SÃO BENTO DO SUL E REGIÃO
1. Prêmios para a categoria
EQUIPE - Maior quantidade em peso (kg) de peixe. Valerá a quantidade
em quilos (kg) total de peixes pescados pela equipe ao final do torneio.
Troféu do 1º ao 3º lugar para a equipe e medalhas para os participantes.
INDIVIDUAL - Maior peixe pescado. Valerá apenas um peixe por
pescador, o maior em peso (kg). Troféu do 1º ao 3º lugar, individual.
2. Áreas De Pesca
Somente uma vara por pescador e um anzol por linha. Proibido
garatéias. Vara ou molinete, por opção do competidor, respeitando a
disponibilidade nas lagoas.
Lagoa 01 - grande - permitido varas e molinetes.
Lagoa 02 - será permitido somente varas.
3. Será aceito somente varas ou molinetes, sendo proibido o uso de
linhas de mão, redes ou tarrafas.
4. Cada competidor será responsável pelo seu peixe depois de
pescado, por isso, é indispensável recipiente para guardá-los e
conservá-los.
5. É proibido qualquer tipo de ceva antes do início da competição,
podendo desclassificar o competidor.
6. Cada competidor será responsável pelo seu equipamento de pesca e
patrimônio pessoal (carro/moto/bicicleta). O Sindicato não se
responsabilizará por perdas e roubos.
7. Será desclassificado o competidor que favorecer o outro na troca de
peixe, ou que for pego com equipamento irregular.
8. Proibido jogar objetos ou bater com a vara na água.
9. Não será permitido entrar com nenhum tipo de bebida em todo o
evento. Assim como não será permitido qualquer tipo de som
automotivo.
10. A escolha do local de pesca poderá ser feita somente no dia do
evento, a partir das 08h00min, por ordem de chegada e inscrição.
11. Só poderá ser feita troca de lugar para lugares que estejam livres
após o início, desde que não atrapalhe outro competidor.
12. O pescador/competidor que arrumar qualquer tipo de confusão,
será desclassificado e responsabilizado civilmente.
13. Cada competidor receberá uma pulseira de identificação e deve
permanecer com ela até o final do evento.
14. O 6º Torneio de Pesca do Sindicom será exclusivamente para
TRABALHADORES no COMÉRCIO. Sócios do Sindicom e seus
dependentes (somente esposo/esposa e filhos), não terão nenhum
custo de inscrição.
15. Não será aceita a participação de pais, primos, irmãos, ou qualquer
parentesco de segundo grau. Se houver qualquer tipo de fraude, o
mesmo será desclassificado e ficará fora de quaisquer futuras
promoções do Sindicom pelo prazo de 02 (dois) anos.
16. Todo comerciário precisará comprovar no ato da inscrição seu
vínculo empregatício no Comércio de São Bento do Sul e Região. Não

serão aceitas inscrições de pessoas que não trabalham no Comércio de
São Bento do Sul e Região.
17. Será gratuita a inscrição para o Comerciário associado ao Sindicom
e seus dependentes.
18. Para o Comerciário que não for associado, será cobrado um valor
de R$70,00 por pessoa, com direito a participar da premiação.
19. Para se inscrever no 6º Torneio de Pesca do Sindicom,
gratuitamente, é preciso estar associado ao Sindicom no mínimo 03
(três) meses.
20. Não serão aceitas filiações exclusivas para participar do 6º Torneio
de Pesca do Sindicom.
21. O local do evento estará aberto a partir das 07h00min para
credenciamento.
22. O início da competição será as 09h00min, até as 11h00min, do dia
26 de março de 2017, podendo ser extendido em até 30 (trinta)
minutos, a depender de decisão da organização.
23. Os peixes pescados durante o horário estipulado não terão custo
nenhum para os participantes, sendo pagos pelo Sindicom. Bebidas,
alimentação e outras atrações pagas no dia do evento serão por conta
de cada participante.
24. Após o término da competição, o pescador que queira continuar
pescando será responsável pelo pagamento extra dos peixes
pescados. O sindicato não arcará com as despesas.
25. As inscrições estarão abertas a partir do dia 17 de fevereiro até o dia
17 de março, podendo ser obtidas no site do Sindicato
(www.sindicomsbs.com.br) ou diretamente na secretaria do sindicato.
26. Bebidas serão comercializadas no evento.
27. Limite de inscrições de 80 equipes. Cada equipe deverá ter no
mínimo 02 e no máximo 04 pescadores.
28. Não sócios devem apresentar documento de identificação na
inscrição e no dia do evento, apresentando preferencialmente
CARTEIRA DE TRABALHO com REGISTRO no COMÉRCIO.
29. A equipe será responsável por todos os membros inscritos. Não
será aceita troca ou substituição de membros. Caso haja
descumprimento do regulamento, a equipe será excluída e não haverá
restituição dos valores pagos.
30. Em casos de desistência, exclusão, fraude ou desclassificação
nenhum valor pago será restituído. Analise com atenção e veja se
TODOS OS MEMBROS da sua equipe PREENCHEM TODOS PRÉREQUISITOS antes de efetuar a inscrição.
31. Para contato e inscrições, os telefones são o 3634-1172 da sede
em São Bento do Sul, ou o 3644-4696 em Rio Negrinho.
Li e concordo com todos os itens acima.
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