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XXIV Campeonato Brasileiro Amador Pré Juvenil e Juvenil 

30/07 a 02/08  

Clube de Golfe de Brasília 

 
   Prezados Juvenis, 

 

Como é de seu conhecimento, será realizado nos dias 30/07 a 02/08 de 2013, o XXIV 

Campeonato Brasileiro Amador Pré Juvenil e Juvenil, disputado no Clube de Golfe de 

Brasília. 

A Federação do RJ estará organizando o seguinte pacote: 

 

VALOR DO PACOTE:  R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) incluindo: taxa de inscrição, 

hotel (3 noites), 4 dias de LANCHE e  3 jantares. Não estão incluídas 

despesas de ALMOÇO, caddie, frigobar e telefones.  

 

PASSAGEM:      Neste pacote não está incluída a passagem, que deverá ser adquirida 

diretamente na companhia aérea. O preço da passagem aumenta de 
acordo com a proximidade do vôo. 

 

ACOMPANHANTE:  O acompanhante do grupo será ao profissional TIAGO SILVA. 

Solicitamos que todos comprem a passagem no mesmo vôo, conforme informamos abaixo:  
 

 A FGERJ não se responsabiliza pelos juvenis que viajarem fora do grupo da FGERJ. 
 Menores de 12 anos devem estar acompanhados por um responsável.  

 

OBSERVAÇÕES:    1)  O jogador deverá preencher a ficha e pagar o boleto bancário ou 

efetuar um depósito  em favor da Federação de Golfe do Estado 

do Rio de Janeiro, Banco Santander nº 033 Agência 4395 C/C: 

13000361-9 e CNPJ: 29.520.897/0001-66  

2) Todos os juvenis deverão levar a autorização para hospedagem 

assinado pelo responsável com assinatura reconhecida em 

cartório. (modelo com as informações do hotel, encontra-se 

disponível no site) 

3) Juvenis menores de 12 anos deverão levar autorização do 

responsável caso não estejam viajando com os pais conforme 

solicitação da cia aérea. 
4) Todos os jogadores deverão estar de posse de seu RG 

ORIGINAL e/ou CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL (Esta 

exigência é obrigatória por lei). 
5) Excepcionalmente neste pacote não está incluído o almoço, 

devido o preço. Cada jogador deverá levar dinheiro para o 
almoço e pagar direto no clube, ficando assim livre para 
optar por outra opção mais em conta.  

DATA CIA AÉREA Nº VÔO SAÍDA CHEGADA 

IDA – 30/07 
AVIANCA 

SDU - BSB  
6220 09:25 11:09 

VOLTA – 02/08 
GOL 

BSB - SDU 
G3-1495 20:33 22:13 
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