REGULAMENTO DO EVENTO
O Evento Solidário Museu da Pelada Social Clube Virtual será realizado de 18 de Janeiro de 2021 a 21 de Fevereiro de
2021.
OBJETIVO
Os organizadores do evento tem como objetivo arrecadar doações para viabilizar os projetos sociais do Museu, onde são
distribuídos equipamentos esportivos nas áreas mais carentes e apoio aos ex-atletas para devolver a dignidade aos
nossos ídolos. Vamos juntos aumentar essa rede de solidariedade. “Museu da Pelada, Paixão Desenfreada”, Sérgio
Pugliese.
EVENTO
1.O Evento Solidário Museu da Pelada Social Clube Virtual será realizado no formato "Virtual" de 18 de Janeiro de 2021 a
21 de Fevereiro de 2021. As informações sobre o evento e as ações sociais que estarão sendo realizadas durante o
período e após o evento, serão compartilhadas nas redes sociais do Museu da Pelada.
2. O Museu da Pelada e a Pugliese Eventos e Turismo, são responsáveis pela organização e realização do evento.
3. Todos os participantes do evento estarão colaborando com os projetos sociais apoiados pelo Museu da Pelada,
mediante doação no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) ou de R$ 110,00 (cento e dez reais) diretamente pelo site
www.museudapelada.com. O valor líquido (deduzidos os custos da organização e taxas de administradoras de cartão de
crédito) arrecadado com as doações será direcionado aos projetos sociais.
REGRAS GERAIS DO EVENTO.
1. O valor líquido arrecadado será repassado aos projetos sociais apoiados pelo Museu da Pelada.
2. A doação no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) fará jus ao recebimento de 1 camiseta personalizada do Museu
da Pelada.
3. A doação no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) fará jus ao recebimento de 1 camiseta + 1 Boné + 1 Caneca de
Alumínio personalizados do Museu da Pelada.
4. A entrega dos produtos personalizados do Museu da Pelada, será feita pelos Correios ou empresa de entrega para todo
o Brasil  entre 22/02/2021 e 23/04/2021, mediante o pagamento da taxa para a entrega.
5. Colocado o Kit na transportadora, a organizadora não fica responsável em ressarcir, caso a empresa transportadora
seja objeto de furto ou roubo. Caso o endereço fornecido não seja encontrado, o kit retornará ao endereço do remetente
para um novo envio e será cobrado outro frete.
6. O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato do cadastramento e será entregue mediante disponibilidade. Não
serão efetuadas trocas de tamanho da camiseta.
7. Os participantes deste evento assumem total responsabilidade pelas informações fornecidas no ato do cadastramento
e doação.
8. Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum
valor, independente de qual for o motivo.
9. A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de
participantes do evento em função de necessidades / disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.
10. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades, incluir ou alterar este regulamento, total ou
parcialmente.
11. Os participantes deste evento assumem automaticamente o conhecimento de todos os termos deste regulamento,
ficando de acordo com todos os itens supracitados e acatando todas as decisões da organização.

