PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

01 - O que é a Associação São Paulo Rugby ou SPAC Rugby?

R: A Associação São Paulo Rugby ou SPAC Rugby, é uma associação esportiva sem
fins lucrativos independente do Clube Atlético São Paulo fundada em 2011 com o
objetivo de poder focar esforços e objetivos exclusivamente no rugby. Dessa forma
possuímos conta bancária própria, nosso próprio estatuto, nossa projetos e nossas
fontes de renda separadas do Clube Atlético São Paulo.
Razão Social: Associação Esportiva Cultural e Educacional São Paulo Rugby
CNPJ: 14.680.598/0001-11
02 – Precisa fazer uma seletiva para treinar no São Paulo Rugby?

R: Não, os treinos são para todos que tiverem interesse, todos terão um mês de
treinos gratuitos para ver se gosta.
03 - Com qual idade pode começar a treinar?

R: A partir dos 7 anos, tanto meninas quanto meninos.
04 - Quais as categorias existentes?

R: São 11 categorias.
M8 (meninas e meninos nascidos em 2011, 2012 e 2013)
M10 (meninas e meninos nascidos em 2009 e 2010)
M12 (meninas e meninos nascidos em 2007 e 2008)
M14 (meninas e meninos nascidos em 2005 e 2006)
M16 feminino (nascidas em 2003 e 2004)
M16 masculino (nascidos em 2003 e 2004)
M19 feminino (nascidas em 2000, 2001 e 2002)
M19 masculino (nascidos em 2001 e 2002)
Adulto feminino e masculino (nascidos antes de 1999)
Veteranos (maiores de 45 anos)
05 - Vocês jogam campeonatos?

R: Sim, participamos dos campeonatos da Federação Paulista de Rugby, da
Confederação Brasileira de Rugby, festivais infantis, campeonatos sediados por nós
e até alguns internacionais.
06 - Qual local e horário dos treinos?

R: Os treinos são todos no clube SPAC Santo Amaro,
M8, M10 e M12 – sábado das 10:00h às 12:00h
M14 – quintas das 19:00h às 20:30h e sábado das 10h às 12:00h
M16, M18 e M19 – Terças e quintas das 19:00h às 20:30h
Adulto feminino – terças e quintas das 20:00h às 22:00h
Adulto masculino – terças e quintas das 20:30h às 22:00h
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07 - Como posso fazer minha matrícula?

R: Através do nosso site www.spacrugby.com.br, acesse a página ASSOCIAÇÃO e
você será direcionado direto para o sistema de matriculas.
08 – Qual o período de contrato das mensalidades?

R: Os pagamentos das mensalidades podem ser pagos mensalmente, ou
semestralmente ou anual. Os valores mensais podem ser parcelados e o contrato é
de 6 meses. Os contratos semestral e anual possuem descontos mas não podem
ser parcelados.
09 - Como funciona o cancelamento do contrato das mensalidades?

R: Se o cancelamento for solicitado pelo ASSOCIADO antes do final do término do
contrato, será cobrada multa de 20% do valor restante do contrato, a qual não será
devida somente em caso de morte, invalidez permanente comprovada ou interdição.
10 – Há sempre um valor de matrícula?

R: Há um valor de matrícula, que corresponde a metade de uma mensalidade, porém
somente para os planos pagos mensais para contratos de 6 meses. Nos planos
semestral e anual não há matrícula.
11 - Posso fazer pagamento das mensalidades com cartão internacional?

R: Não, somente com cartões emitidos no Brasil.
12 – Qual a diferença de sócio, permissionário e associado?

R: Os sócios e permissionários, são pessoas que pagam mensalidade e são membros
do Clube Atlético São Paulo (SPAC) e podem usar todas as suas dependências e
serviços. Associados são as pessoas que pagam mensalidades para a Associação
Esportiva Cultural e Educacional São Paulo Rugby e podem usar somente o campo
e os vestiários externos do Clube Atlético São Paulo de Santo Amaro.
13 – Por que a mensalidade da Associação é menor para os Permissionários e
Sócios?

R: Os sócios e permissionários pagam uma mensalidade menor para a Associação
São Paulo Rugby pois já pagam uma mensalidade para o Clube Atlético São Paulo.
14 – Por que os Sócios e Permissionários precisam pagar mensalidade para a
Associação São Paulo Rugby se já pagam mensalidade para o Clube Atlético São
Paulo?

R: Os sócios e permissionários precisam pagar mensalidade para a Associação São
Paulo Rugby pois o Clube Atlético São Paulo não repassa nenhum valor de
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO PAULO RUGBY – SPAC RUGBY
www.spacrugby.com.br

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

mensalidade para a Associação. E a Associação além de pagar a locação do campo
de rugby, possui uma série de despesas com treinadores, equipamento de treino e
jogo, inscrição em campeonato, ambulâncias, etc. os quais os sócios e
permissionários também usufruem.
15 - Para que serve o pagamento das mensalidades?

R: As mensalidades são uma importante fonte de renda para podermos treinar,
competir e manter nossa estrutura administrativa. Com as mensalidades podemos
pagar despesas recorrentes como locação do campo, treinadores, equipe
administrativa, ambulâncias, transporte de atletas para os jogos fora de São Paulo,
uniformes, material de treino, inscrições em campeonatos e na Federação Paulista
de Rugby e Confederação Brasileira de Rugby. Mas as mensalidades não são
suficientes para cobrir todas as nossas despesas anuais.
16 - Mensalidades é a única fonte de renda do SPAC Rugby?

R: Não, além das mensalidades, fazemos eventos, vendemos produtos, temos o
programa sócio torcedor SPAC4EVER, doações, patrocínios e buscamos fazer
projetos de Lei de Incentivos Federais e Estaduais.
17 – Posso acessar os dados financeiros da Associação?

R: Sim, a qualquer momento qualquer membro da Associação pode pedir
informações financeiras para a Diretoria.
18 – O que é o SPAC4EVER?

R: É um programa de sócio torcedor no qual você escolhe um dos planos disponíveis
entre LORD, DUKE e KING. Cada plano um possui uma série de benefícios diferentes.
Os planos são anuais e os pagamentos mensais.
19 - Como são eleitos os membros da Diretoria, Conselho Executivo e Conselho
Fiscal?

R: Os membros do Conselho Executivo e Fiscal são eleitos de quatro em quatro
anos em Assembleia Geral Ordinária, para se candidatar você precisa fazer parte de
um chapa e inscrever sua chapa até um dia antes da assembleia.
20 – De quanto em quanto tempo se reúne o Conselho Executivo?

R: Fazemos reuniões mensais e em seguida postamos as Atas com as decisões das
reuniões no site.
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