Goiânia26 de julho de 2022

Inscrições abertas para o
Campeonato Bancário de Futebol
O Campeonato Bancário de Futebol
Sete Soçaite 2022 está com as inscrições
abertas para a competição até o dia 18 de
agosto. O início do campeonato tem data prevista para começar no dia 27 de agosto. As vagas são limitadas, por isso não perca a oportunidade, garanta já a vaga da sua equipe.
Inscreva seu time o quanto antes acessando
essa matéria em nosso site www.bancariosgo.
org.br, imprima a ficha, preencha e nos envie
pelo email sindicato@bancariosgo.org.br ou
pessoalmente na sede do SEEB-Goiás.

Premiações

Para incentivar e comemorar a volta do
futebol no Clube dos Bancários preparamos
premiações especiais para esta competição.
No dia da abertura do campeonato (27 de
agosto) será sorteada uma SMART-TV entre
os atletas bancários associados inscritos na
competição e que estejam com a mensalidade
em dia.
Além disso, esta edição do Campeonato Bancário Sete Soçaite, contará com premiações em dinheiro para as 3 equipes melhores
colocadas. No total será pago R$ 5.000,00
(cinco mil reais) sendo: R$ 2.500,00 para o
Campeão, R$ 1.500,00 para o Vice Campeão
e R$ 1.000,00 para a equipe que ficar em terceiro lugar. Seguindo a tradição, também iremos premiar com troféus o time campeão e
vice campeão, artilheiro da competição e goleiro menos vazado.
As equipes devem ser compostas de no
mínimo 10 (dez) e no máximo 16 (dezesseis)

atletas. Poderão participar bancários associados com situação regularizada e seus dependentes. Também poderão participar Ex bancários mediante pagamento de taxa de R$10,00
por atleta a cada partida. Cada equipe poderá
inscrever até 3 atletas convidados “não bancários” mediante pagamento de taxa de R$
10,00 (dez reais) por atleta a cada partida. O
goleiro também pode ser um atleta convidado
e esta isento da taxa de contribuição.
Vale lembrar que o campeão do Campeonato Bancário Sete Soçaite 2022 irá disputar o Torneio FEEB-GO/TO com o campeão do
Estado do Tocantins. Mais informações whatsapp: (62) 9 9997-6251.

