Legião de Maria
Senatus de São Paulo
São Paulo, setembro de 2017.
Circular nº 009/17

Jogos da Amizade
Essa circular traz aos Oficiais de Conselho, informações importantes sobre os Jogos da Amizade, que ocorrerão
no dia 26 de novembro 2017, na Casa de Formação Frank Duff, em Mogi das Cruzes – São Paulo, sito a
Rodovia Mogi / Dutra – SP 88, Km 42.














Inscrição: deverá ser feita pelo Conselho que deseja participar, através da Ficha de Inscrição para os
Jogos da Amizade. A ficha é por Conselho, ou seja, não é necessária a inscrição individual. Não há
limites de inscritos por Conselhos nem idades máxima ou mínima. Somente legionários poderão
participar. Os menores de idade deverão portar a autorização, que acompanha a ficha de inscrição,
devidamente preenchida e assinada por seu responsável. Esta autorização é individual.
Horário: o evento terá início às 09:00 com a celebração da Missa. As atividades esportivas terão início
às 10:30. O encerramento será às 16:00.
Taxa de inscrição: R$ 5,00 (cinco reais) por participante que foi informado na ficha de inscrição.
Bradesco – Agência: 0131-7
Conta corrente: 103.787-0
Santander – Agência: 0248
Conta Corrente: 13.01181-7
Enviar ao Senatus apenas o comprovante do depósito e a ficha.
Atividades: futebol, vôlei, xadrez, dama, dominó, truco, uno, vídeo game, tênis de mesa, bilhar,
pebolim e perguntas e respostas. A inscrição para cada modalidade será no próprio local e respeitará a
ordem de chegada. A duração das atividades também será informada no local de realização da mesma e
dependerá do número de inscritos. A realização do futebol e do vôlei dependerá das condições do
campo no momento, não sendo realizados caso a organização do evento julgue necessário.
Cada local de atividade terá afixado o nome da atividade, os horários de realização da mesma e a lista de
inscritos.
Cada um poderá se inscrever em quantas atividades quiser. Caso não haja o comparecimento no horário
marcado à atividade, a vaga para a mesma poderá ser passada para outra pessoa / equipe, sendo
necessária uma nova inscrição do faltante.
Não haverá premiações para as atividades, pois o objetivo do evento é a confraternização dos
legionários dentro das atividades do dia.
O Senatus de São Paulo disponibilizará um ônibus para levar e trazer os participantes, sendo necessário
informar ao mesmo o nome do Conselho e quantas pessoas irão. O ônibus sairá no dia do torneio, às
07:30 da sede do Senatus e terá o custo de R$ 10,00 (dez reais) por pessoa. O Conselho poderá ir de
condução própria.
No dia estarão sendo vendidos bebidas e lanches. Ficará livre para cada pessoa levar a própria refeição,
se assim desejar.
Diretoria do Senatus de São Paulo.
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