PASTEUR ATHLÉTIQUE CLUB
Fundado em 13 de outubro de 1981

Núcleo Infantil

Caros Jogadores, Pais e Amigos do PAC Petit:

Agora neste início de temporada estamos convidando a todos para apresentar nossas atividades,
diretrizes e nossos planos para este ano de 2017, para que todos possam participar conosco dessa nova
jornada esportiva.
Para nos melhor adequarmos as demandas do Clube, alterarmos para o mandato de 2017/2020 os
membros do Conselho Administrativo e Diretores.
A Coordenação do PAC Petit continuará trabalhando com o mesmo afinco e dedicação.

- Coordenação PAC Petit A Coordenação PAC Petit 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 Petit está formada da seguinte maneira:

Manager do Núcleo PAC Petit: James Miralves (11) 99491 9877
Coordenador Técnico/RP: Emmanuel Armagnat – cel (11) 98782-1193
Coordenador Adm/Financeiro: Marcos Sedlacek – cel (11) 99212-2653
Coordenador Logística: Rolf Karepovs – cel: (11) 99267-3574

Email do Núcleo: petit@pacrugby.com.br
- Estrutura das Categorias M13 – nascidos em 2004 e 2005

M07 – nascidos em 2010 e 2011

M11 – nascidos em 2006 e 2007

M05 – nascidos em 2012 e 2013

M09 – nascidos em 2008 e 2009

- Atividades 2017 Quanto às atividades previstas para 2017, temos as seguintes situações:
Para as categorias M13 / M11 / M09 / M07, participaremos das etapas do Festival de Rugby em
diversas localidades e seremos anfitriões de uma dessas etapas, ainda com datas a serem confirmadas.
O Torneio Pedro Kassab está previsto para Outubro.

- Treinos Categoria

Dia

Horário

Local

Endereço

Demais

Sábados

13:00 às 15:00 hs

Liceu Pasteur

R. Mairinque c/ R. Diogo de Faria

M13 ao M05

Sábados

15:00 às 17:00 hs

Liceu Pasteur

R. Mairinque c/ R. Diogo de Faria

- Contribuições Sócio Jogador - PAC Petit Quanto às contribuições para os jogadores, este ano estamos estabelecendo as seguintes condições
para que possamos manter nosso núcleo:
Condições de Pagamentos – PAC Petit – 2017
Núcleo
PAC
Petit

Condição
Mensal
Semestral
Anual

Matrícula
150,00
150,00
150,00

Parcelas
12
100,00
2
500,00
1
900,00

Total/ano
1.350,00
1.150,00
1.050,00

Desconto
0,00%
14,81%
22,22%

Esta 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.

- Uniformes de Treino PAC Petit Os jogadores do PAC Petit deverão utilizar obrigatoriamente os uniformes de treino (azul e
vermelho), sendo que os que não os possuem deverão adquiri-los. O preço estabelecido é de R$ 160,00
(cento e sessenta reais) pelo conjunto composto de 02 camisas e 02 shorts personalizados com apelido.

Agradecemos a todos pela atenção, pela ajuda e pela afinidade de todos da família Pasteur.

ALLEZ PASTEUR!!!

Coordenação PAC Petit

