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XVIII Torneio de Futsal dos Trabalhadores 2018 

 

TERMO DE CIÊNCIA DO REGULAMENTO 

TERMO DE COMPROMISSO COM FAIR PLAY (“JOGO LIMPO”) 

TERMO DE CIÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA NO CONGRESSO TÉCNICO 

 

Na condição de representante da equipe ...................................................................................., 

inscrita no Torneio de Futsal dos Trabalhadores 2018, firmo os seguintes compromissos: 

 

1. Declaro que, no ato da inscrição, recebi uma cópia impressa do Regulamento do Torneio de 

Futsal dos Trabalhadores 2018 e, por meio deste Termo, firmo o compromisso de ler e de fazer 

com que todos os membros da equipe leiam, na íntegra, o Regulamento, de maneira a assegurar 

a total ciência do mesmo e o cumprimento incondicional de todas as normas e regras pelos 

membros de minha equipe. 

 

2. Comprometo-me, em nome da equipe que represento, a resguardar, cumprir e fazer cumprir, 

por todos os integrantes da equipe, os princípios do “fair play”, que preconizam o respeito com 

os demais atletas, árbitros, organizadores e torcedores, em prol da construção de um mundo 

melhor e mais fraterno, livre de qualquer tipo de discriminação, fiel ao espírito de compreensão 

mútua e solidariedade, que celebre a cultura da paz. 

 

3. Declaro estar ciente de que a participação pontual de pelo menos 1 (um) representante de 

minha equipe no Congresso Técnico do Torneio de Futsal dos Trabalhadores 2018 é obrigatória, 

sob pena de cancelamento, irrevogável, da inscrição da equipe. Na ocasião, serão sorteadas as 

chaves de disputa do torneio e dirimidas todas as dúvidas porventura existente sobre o 

Regulamento. 

Brasília, ___ / ___ / 2018. 

 
 
Assinatura: ............................................................. Nome: ............................................................. 
Centro de Custo: ............................... RG: ................................Matrícula FUB: ............................................. 


