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Termos de Sócio Torcedor 
 
 
SÓCIO INDIVIDUAL - VÔLEI FUTURO 
 
Benefícios e Direitos: 

- O “sócio individual” terá direito a descontos em estabelecimentos parceiros (lista disponível no site). 
- Descontos de 50% nos ingressos. 
- Descontos em produtos oficiais como; vestimenta, bonés e acessórios em nossa loja parceira online. 
- Desconto de 30% em tratamentos fisioterápicos da nossa estrutura. (Quando estiver disponível) 
 *Quando disponível será enviado as regras de uso. 
- Desconto de 50% na mensalidade da nossa academia. (Quando estiver disponível) 
 *Quando disponível será enviado as regras de uso. 
- Direito a 1 camisa de torcedor. 

 
Ética e Comportamento 

- Pela “ética” o sócio em qualquer categoria poderá ser banido com a retirada do título de sócio torcedor e ainda o 
possível afastamento de frequentar o ginásio de esporte por tempo determinado pela justiça caso não cumpra com seu papel de 
torcedor “fair play” onde a conduta é o pilar para o grande espetáculo a ser promovido. 

- Agressões jamais serão aceitas e caso aconteça será adotada medidas cabíveis para punição do ato. 
 * É considerado agressão além do ato, o arremesso de qualquer objeto dentro da quadra. 
- O torcedor tem total responsabilidade em seus atos mas pode prejudicar a equipe do Vôlei Futuro levando a perda de 

mando de jogo e outras penalidades julgadas pelo STJD.  
-  Não é permitido o uso de;  

• Apitos 
• Artefatos que produza fogo, faísca ou fumaça; 
• Armas de qualquer espécie e explosivos; 
• Bandeiras com mastro, de qualquer tamanho; 
• Câmeras de vídeo para uso comercial; 
• Drogas ou substâncias ilegais; 
• Garrafas de vidro ou plástico; 
• Objetos que possam ser usados para incomodar, tais como: canetas-laser; 
• Latas de alumínio; 
• Qualquer placa promocional e itens promocionais/merchandising com o objetivo de 

mostrar, vender ou distribuir algo, sem autorização.  
 
Pagamento e Valores: 

- Taxa de Adesão pago à vista no ato da inscrição; R$50,00 
- Mensalidade de R$25,00  
- Válido por 12 meses com renovação automática. Caso queira cancelar, é necessário pedido prévio de 30 dias. 
- Pagamento pode ser à vista com desconto de 10% (TOTAL R$247,50) ou em carnê em 11, 6 e 3 parcelas. 
- O não pagamento irá gerar juros e multas bem como medidas judicias cabíveis de cobrança. 
- As datas para pagamento poderão ser todo dia; 5, 15 ou 25 conforme sua escolha. 
- Para pagamento à vista via depósito ou transferência bancária, será necessário envio do comprovante. 
 
 
De acordo; 
 
 

DATA _____ / _____ / _____ NOME DO SÓCIO ........................................................................................................... 

ASSINATURA DO SÓCIO................................................................................................. 
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Termos de Sócio Torcedor 
 
 
SÓCIO FAMILIA - VÔLEI FUTURO 
 
Benefícios e Direitos: 

- O “sócio FAMILIAR” terá direito a descontos em estabelecimentos parceiros (lista disponível no site). 
- Descontos de 50% nos ingressos. 
- Descontos em produtos oficiais como; vestimenta, bonés e acessórios em nossa loja parceira online. 
- Desconto de 30% em tratamentos fisioterápicos da nossa estrutura. (Quando estiver disponível). 
 *Quando disponível será enviado as regras de uso. 
- Desconto de 50% na mensalidade da nossa academia. (Quando estiver disponível). 
 *Quando disponível será enviado as regras de uso. 
- Direito a 1 camisa de torcedor para o titular e seus dependentes. 

 
Ética e Comportamento 

- Pela “ética” o sócio em qualquer categoria poderá ser banido com a retirada do título de sócio torcedor e ainda o 
possível afastamento de frequentar o ginásio de esporte por tempo determinado pela justiça caso não cumpra com seu papel de 
torcedor “fair play” onde a conduta é o pilar para o grande espetáculo a ser promovido. 

- Agressões jamais serão aceitas e caso aconteça será adotada medidas cabíveis para punição do ato. 
 * É considerado agressão além do ato, o arremesso de qualquer objeto dentro da quadra. 
- O torcedor tem total responsabilidade em seus atos mas pode prejudicar a equipe do Vôlei Futuro levando a perda de 

mando de jogo e outras penalidades julgadas pelo STJD.  
-  Não é permitido o uso de;  

• Apitos 
• Artefatos que produza fogo, faísca ou fumaça; 
• Armas de qualquer espécie e explosivos; 
• Bandeiras com mastro, de qualquer tamanho; 
• Câmeras de vídeo para uso comercial; 
• Drogas ou substâncias ilegais; 
• Garrafas de vidro ou plástico; 
• Objetos que possam ser usados para incomodar, tais como: canetas-laser; 
• Latas de alumínio; 
• Qualquer placa promocional e itens promocionais/merchandising com o objetivo de 

mostrar, vender ou distribuir algo, sem autorização.  
 
Pagamento e Valores: 

- Taxa de Adesão pago à vista no ato da inscrição; R$50,00 
- Mensalidade de R$100,00  
- Até 5 (cinco) dependentes de 1º grau de relação. Caso seja incluso mais dependentes, será cobrado R$20,00 por 

adicional. 
- Válido por 12 meses com renovação automática. Caso queira cancelar, é necessário pedido prévio de 30 dias. 
- Pagamento pode ser à vista com desconto de 10% (R$990,00) ou em carnê em 11, 6 e 3 parcelas. 
- O não pagamento irá gerar juros e multas bem como medidas judicias cabíveis de cobrança. 
- As datas para pagamento poderão ser todo dia; 5, 15 ou 25 conforme sua escolha. 
- Para pagamento à vista via depósito ou transferência bancária, será necessário envio do comprovante. 
 

 
De acordo; 
 
 

DATA _____ / _____ / _____ NOME DO SÓCIO ........................................................................................................... 

ASSINATURA DO SÓCIO................................................................................................. 


