PASTEUR ATHLÉTIQUE CLUB
Fundado em 13 de outubro de 1981

Núcleo Feminino
Caros Jogadores, Pais e Amigos do PAC Feminino:

Agora neste início de temporada estamos convidando a todos para apresentar nossas atividades,
diretrizes e nossos planos para este ano de 2015, para que todos possam participar conosco dessa
empreitada.
Para nos adequarmos as solicitações dos Projetos de Lei de Incentivo ao Esporte tivemos que alterar
o Estatuto do Clube e isso acarretou uma mudança na forma de governança do PAC.
Foi criado um Conselho Administrativo, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva, nos moldes da
CBRu e FPR, e continuamos com a estrutura de Departamentos, Managers, Coordenadores e Corpo Técnico.
A Coordenação do PAC Feminino continuará a mesma, trabalhando com o mesmo afinco e
dedicação.

- Coordenação PAC Feminino A Coordenação PAC Feminino buscará integrar jogadores, pais e amigos ao nosso núcleo e ao clube
como um todo, levando as melhores condições possíveis de organização e desenvolvimento ao nosso
esporte.
Estamos com as portas abertas a todos que queiram nos ajudar nestas atividades com ações e
contribuições, de todas as formas que puderem ser oferecidas.
A Coordenação PAC Feminino está formada da seguinte maneira:
Manager do Núcleo Feminino: Claire Megni – (11) 98152-2815
Coordenador Técnico: Claire Megne – (11) 98152-2815
Coordenador Logística: Gabriela Arguelo (11) 98270-0131
Coordenador Financeiro: Fernanda Carvalho Adelaide – (11) 97687-1178

Email do Núcleo: feminino@pacrugby.com.br
- Estrutura das Categorias Adulto - Maiores de 18 anos -

Juvenil - Menores de 18 anos -

- Filiação de Sócio Torcedor e Sócio Efetivo: Colaborador, Patrono, Jogadores e Militante Dando continuidade ao processo de filiação dos participantes do PAC Petit iniciado no ano passado,
todo jogador do PAC de todas as categorias precisarão ser filiados ao clube na categoria Sócio Jogador.
Deverão fazer sua filiação como Sócio Jogador e sua inscrição no Núcleo na categoria na qual irá
treinar.
Os pais, familiares e amigos do PAC poderão se filiar ao clube também nas categorias que desejarem:

- Sócio Torcedor – Pagará uma anuidade de R$ 150,00 com direito ao Kit Sócio PAC contendo: 01

Camisa Pólo do Sócio PAC e 01 Carteirinha de Identificação do Clube.
O Sócio Torcedor receberá semanalmente News Letter com as atividades do
Clube e gozará de descontos nos eventos do Clube e nas empresas
conveniadas.
- Sócio Efetivo – Terá direito a voto nas eleições de cargos diretivos e, após período de

contribuição, terá direito a candidatar-se a cargo diretivo. Terá direito ao Kit,
aos descontos e a News Letter. Pagará uma matrícula de R$ 150,00 com a
opção de se inscrever nas seguintes categorias:
Jogador – parcelas mensais de acordo com o núcleo.
Colaborador – parcelas mensais de R$ 30,00
Patrono – parcelas mensais com valor a combinar
Militante – Sócio Jogador, isento de pagamento, que participará das atividades
esportivas, mas não será considerado como Sócio Efetivo.
- Atividades 2015 Quanto às atividades previstas para 2014, temos as seguintes situações:
CAMPEONATO PAULISTA SÉRIE A
CAMPEONATO BRASILEIRO 7’S – BR SEVENS
TORNEIO LIONS DE 7S

- Treinos Categoria

Dia

Horário

Local

Endereço

Feminino

2ª e 4ª
feiras

20:00 às 22:00 hs

Medicina-USP

Rua Artur de Azevedo, nº 01 - Cerqueira Cesar
Estação Clínicas - Linha Verde

- Contribuições Feminino Quanto às contribuições para os jogadores, este ano estamos estabelecendo as seguintes condições
para que possamos manter nosso núcleo:
Condições de Pagamentos – PAC Feminino – 2015 (*)
Núcleo

Condição
Matrícula
Parcelas
Total/ano
Desconto
Mensal
150,00
11
80,00
1.030,00
0,00%
Feminino Semestral
150,00
2
375,00
900,00
12,62%
Anual
150,00
1
650,00
800,00
22,33%
(*) Com 02 meses em atraso – Treina mas não Joga / 03 meses em atraso – Não Treina e não Joga
Mensalidades: de Fev à Dez e Matrícula paga no momento da inscrição.
Esta é a contribuição que chamamos de Contribuições Compulsórias ao clube para os jogadores
treinarem em alguma categoria. Analisaremos pontualmente os casos de impossibilidade de contribuição
para concessão de bolsa.
Agradecemos a todos pela atenção, pela ajuda e pela afinidade de todos da família Pasteur.

ALLEZ PASTEUR!!!
Coordenação PAC Feminino

