
1. DO EVENTO  
 
1.1. O evento TIMÃO CHALLENGE é organizado pela INVASÃO CORINTHIANA, e será realizado 
no dia 15 de dezembro 2019, aberto a todas as pessoas físicas do sexo masculino com idade 
entre 16 (dezesseis) e 20 (vinte) anos completos na data de sua inscrição, que queiram 
participar; 
 
1.1.1. Aos participantes menores de idade é obrigatório que, 1 (um) responsável legal assine o 
termo de responsabilidade que será apresentado no momento de retirada do kit (uniforme). 
Caso não haja assinatura do termo de responsabilidade, o menor de idade estará impedido de 
participar do evento e nenhum valor será devolvido ao participante, por se tratar de condição 
obrigatória a ser observada pelo mesmo e seu representante legal. 
 
1.1.2. Com sua adesão ao evento, cada participante terá direito[LSN1], a participar de clínica de 
fundamentos sobre futebol, no qual serão esclarecidas as principais  metodologias de 
treinamento do Corinthians, e será realizado pela equipe técnica do Clube.  
 
1.1.3. Durante a realização do evento, os participantes serão observados por recrutadores 
oficiais do Corinthians, que poderão, a partir de critérios absolutamente individuais e 
subjetivos, convidar alguns dos participantes a realizarem novos testes, visando uma eventual 
oportunidade de integração ao futebol do Clube. É importante destacar que essa possibilidade 
não configura, em nenhuma medida, compromisso de aproveitamento, podendo ou não 
ocorrer, a critério dos recrutadores. 
 
1.1.4 Essas clínicas contarão ainda, simultaneamente, com a presença de recrutadores de 
Colleges e High Schools (escolas de ensino médio dos Estados Unidos da América), que 
poderão oferecer, a seus critérios, bolsas de até 100% (cem por cento) nessas instituições. 
Novamente, é certo que essa possibilidade não configura, em nenhuma medida, compromisso 
de oferecimento de bolsa, podendo ou não ocorrer, a critério dos recrutadores. 
 
1.1.5 A clínica será realizada nos campos de treinamento do CT Joaquim Grava, localizado na 
Rua Arlindo Béttio, 502 – Trabalhadores – São Paulo –SP, no dia 15 de dezembro de 2019; 
 
1.1.6 Os participantes receberão, ainda, o uniforme completo do evento (camisa personalizada 
com o respectivo nome, short e meião) no tamanho escolhido.  
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Os participantes deverão se inscrever via web site www.invasaocorinthiana.com.br e, caso 
tenham alguma dúvida, enviar e-mail para contato@invasaocorinthiana.com.br ou entrar em 
contato através do telefone (11)3588-4626.  
 
3. DOS VALORES 
 
3.1. Para a participação do evento, serão cobrados os valores abaixo:  
FIEL TORCEDOR – R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa Reais) 
NÃO SÓCIO – R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa Reais) 
O valor poderá ser parcelado em até 10x (Dez) vezes sem juros no cartão de crédito. 
 
3.1.1. Cada participante deverá preencher, obrigatoriamente, o cadastro e o Termo de 
Responsabilidade no dia do evento, no momento do check-in. A não observância desse 



procedimento impedirá a participação no evento, sem que caiba qualquer reembolso dos 
valores pagos; 
 
3.1.2. Os responsáveis pelos menores de 18 anos deverão assinar obrigatoriamente os termos 
de: responsabilidade e autorização de imagem. A não observância desse procedimento 
impedirá a participação no evento, sem que caiba qualquer reembolso dos valores pagos; 
 
3.2. Os participantes se comprometem a fornecer informações verdadeiras, completas e 
atualizadas, informando de forma imediata caso alguma delas venha a ser alterada. A 
legitimidade e veracidade das informações fornecidas pelo participante são de sua inteira e 
exclusiva responsabilidade; 
 
3.3. Caso qualquer informação seja falsa, incorreta, desatualizada ou incompleta, a INVASÃO 
CORINTHIANA reserva-se ao direito de excluir o participante do evento, não havendo 
reembolso do valor total pago; 
 
3.4. A participação no Evento possui caráter pessoal e intransferível, não podendo, em 
qualquer hipótese, ser cedido a terceiros, a qualquer título; 
 
3.5. Depois de realizado a inscrição, o participante poderá desistir de participar do evento no 
prazo de 7 (sete dias) contados após a data da inscrição mediante devolução de 100% (cem 
por cento) do valor pago, conforme previsto no Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, 
desde que não seja solicitado nas 48 horas que antecedem o evento ou após a sua realização. 
Caso o cancelamento seja solicitado 7 (sete dias) após a compra, não haverá reembolso do 
valor efetuado. 
O cancelamento deve ser solicitado através do e-mail contato@invasaocorinthiana.com.br no 
período entre 10h às 18h; 
 
3.6. O participante, ao chegar ao evento, deverá portar o voucher referente a sua compra, 
além de documento original com foto (CNH, identidade ou passaporte). Chuteira de trava, 
caneleira e luvas (no caso de goleiros) devem ser levadas pelo próprio participante; 
 
3.7. Não será permitida a entrada de acompanhantes no CT Joaquim Grava, independente de 
participantes menores de 18 anos.  
 
3.8. O participante que não comparecer no horário estipulado perderá o direito de participar 
do evento e não terá direito a qualquer reembolso. 
 
3.9. É expressamente proibido o uso de camisas e/ou acessórios de quaisquer outras 
agremiações esportivas dentro das dependências do CT Joaquim Grava.  
 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
4.1. Os participantes serão responsáveis por todos os atos ilegais ou ilícitos e contra os 
regulamentos do CT Joaquim Grava que praticarem durante a realização do evento; 
 
4.2. A INVASÃO CORINTHIANA não se responsabiliza por eventuais faltas ou atrasos de 
participantes, cuja ocorrência não gerará direito a eventuais reembolsos ou ingresso em 
outros eventos. 
 
4.3. A INVASÃO CORINTHIANA não se responsabiliza pela condição física dos participantes, 
notadamente por problemas de saúde, ou qualquer lesão que venha a ocorrer durante as 



atividades realizadas. 
 
4.4. A INVASÃO CORINTHIANA disponibilizará uma ambulância e equipe médica para 
acompanhar o evento. 
 
4.5. O participante deverá se apresentar no Parque São Jorge (Rua São Jorge, 777 – Tatuapé) 
com 45 minutos de antecedência do horário estipulado no voucher de confirmação para 
embarque no ônibus que fará o transporte para o CT Joaquim Grava;  
 
4.6. O participante deverá retirar o kit uniforme do evento (camisa, calção e meião) no Parque 
São Jorge (Rua São Jorge, 777 – Tatuapé) em dias e horários a serem divulgados próximo a 
data do evento, através de e-mail cadastrado no momento da compra; 
 
4.7. É obrigatório o uso de caneleiras, luvas (no caso de goleiros) e chuteiras com trava de 
borracha, será terminantemente vetada a utilização de chuteira com trava de metal; 
 
4.8. Nenhum participante poderá incluir ou solicitar a presença de fotógrafos e câmeras 
exclusivos, parentes e/ou amigos, para cumprir essa função; 
 
4.9. É vedado o uso de óculos, corrente ou anéis durante as partidas, bem como de qualquer 
outro acessório que possa prejudicar os demais participantes; 
 
5.0. A INVASÃO CORINTHIANA reserva-se o direito de alterar a data da partida em caso de 
chuva ou motivo de força maior, de modo a preservar a integridade do gramado, ressalvando 
aos participantes de jogos interrompidos ou não realizados o direito a nova partida em data 
próxima a ser remarcada exclusivamente pela INVASÃO CORINTHIANA; 
 
5.1. A INVASÃO CORINTHIANA não se responsabiliza pelos custos de viagem (aéreo, 
hospedagem, alimentação, despesas pessoais) no caso de participantes aprovados pelas 
entidades de ensino americanas; 
 
5.2. A INVASÃO CORINTHIANA não se responsabiliza pela emissão de passaporte ou visto 
americano, bem como, quaisquer outros custos eventuais, direta ou indiretamente 
relacionados ao processo de recrutamento e matrícula nas referidas instituições de ensino; 
 
5.3. A Invasão não se responsabiliza por bens materiais levados pelos participantes, bem como 
itens deixados no interior dos veículos; 
 
5.4. Algumas High Schools poderão exigir teste de proficiência em inglês, além do teste em 
campo; 
 
5.5. O contato com os participantes será feito diretamente pelas High Schools em até 60 dias 
após o evento; 
 
5.6. A INVASÃO CORINTHIANA não se responsabiliza pelas questões contratuais entre College / 
High Schools e participantes; 
 
5.7. A garantia de bolsas para universidades americanas é de inteira responsabilidade dos 
participantes, a INVASÃO CORINTHIANA não se responsabiliza pela mesma;  
 
Assim, por fim, o participante, declara estar ciente de tais termos e condições e se 
compromete com as regras ora estabelecidas de maneira irrevogável e irretratável, 



ratificando, mais uma vez, entender que a AGÊNCIA INVASÃO CORINTHIANA é apenas a 
promotora do evento, mas não é responsável por quaisquer consequências derivadas da sua 
participação no evento. 


