
PLANOS EXPERIENCE FLEX: 
 

1. Como funciona?  

 

Ao fazer a adesão ao Plano Mensal Experience, o jogador pagará uma parcela mensal e terá acesso a todas as 

vantagens descritas abaixo.  

 

• Acúmulo do valor pago em crédito de viagens com o projeto Experience do clube;  

• Participação em treinos mensais com treinadores da base do clube no CT do Clube ou em no núcleo 

próximo*; 

• Possibilidade de adquirir o Kit de Treino do Clube. 

 

O valor pago nas mensalidades é acumulado e poderá ser usado nas viagens do projeto Experience. 

 

* Nos núcleos fora do CT do clube, só haverá treinos se houver um número mínimo de 15 atletas confirmados em 

cada categoria e poderão ser agendados durantes algumas datas ao longo do ano.  

 

2. Planos de pagamento disponíveis 

 

Flex 100: Mensalidade de R$ 100,00, receba todas as vantagens do projeto e acumule os R$100,00 por mês em 

créditos de viagem com o projeto.  

 

Flex 500: Mensalidade de R$ 500,00, receba todas as vantagens do projeto e acumule os R$500,00 por mês em 

créditos de viagem com o projeto.  

 

Flex 1000: Mensalidade de R$ 1.000,00, receba todas as vantagens do projeto e acumule os R$1.000,00 por mês 

em créditos de viagem com o projeto.  

 

3. Valor acumulado e crédito de viagem 

 

Todo o valor pago será acumulado como crédito para o jogador?  

 

3.1. Caso o jogador decida viajar com o Projeto Experience futuramente, TODO o valor pago por ele será 

convertido em créditos de viagem.  

 



Exemplo: jogador inicia no projeto Experience em Fevereiro de 2022 e paga a mensalidade do plano FLEX 500 por 

10 meses, tendo usufruído de todas as vantagens neste período. O valor de R$ 5.000,00 é acumulado nestes 

meses como crédito de viagem. O jogador decide disputar a competição oficial em 2022, então esse valor de R$ 

5.000,00 será descontado valor total da viagem a ser pago pelo jogador. 

 

3.2. Caso o jogador decida não viajar com o Projeto Experience futuramente, o valor pago será devolvido, 

descontados R$ 100,00 mensais, que ficarão retidos para cobrir todos os gastos relativos aos treinos 

e participações do jogador no projeto, tendo em vista que desde a adesão o jogador já poderá 

usufruir das vantagens do plano. 

 

Exemplo: jogador inicia no projeto Experience em Fevereiro de 2022 e paga a mensalidade do plano FLEX 500 por 

10 meses, tendo usufruído de todas as vantagens neste período. O valor de R$5.000,00 é acumulado nestes 

meses como crédito de viagem. O jogador decide que não vai viajar com o projeto, então será descontado R$ 

100,00 de cada mês em que ele participou do projeto (totalizando R$ 1.000,00) e o restante será devolvido ao 

jogador. Assim, neste caso, o jogador pagou R$ 5.000,00 e terá de volta R$ 4.000,00, pois R$ 100,00 mensais 

(totalizando R$ 1.000,00) foram retidos para cobrir todos os gastos relativos aos treinos, jogos amistosos e 

participações do jogador no projeto. 

 

4. Competições  

 

As competições internacionais são anunciadas no início do ano e confirmadas com antecedência mínima de 3 

meses.  

 

5. Cancelamento da assinatura pelo jogador 

 

Caso não deseje mais pagar a mensalidade, basta nos informar. Todo o valor acumulado poderá ficar acumulado 

conosco para sua viagem futura (tópico 3.1) ou, caso decida não viajar com o projeto Experience, serão usadas as 

regras do tópico 3.2.  
 
Quando o jogador deixa de pagar a mensalidade por 3 meses consecutivos, o sistema automaticamente cancela a 
assinatura, respeitando as regras do tópico 3.2. 

 

6. Uso exclusivo do crédito de viagem 

 

O crédito de viagem acumulado poderá ser usado única e exclusivamente nas viagens do projeto Experience do 

clube. 


