
PLANOS SPORT EXPERIENCE FLEX: 
 

1. Como funciona?  

 

Ao fazer a adesão ao Plano Mensal Sport 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 Sport Experience; 

• Participação em treinos mensais com treinadores da base do Sport em Recife; 

• Jogos amistosos contra o time de base do clube – mínimo de 1 jogo num período de 12 meses; 

• Possibilidade de adquirir o Kit de Treino Sport Experience UMBRO. 

 

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

 

 

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 Sport Experience futuramente, TODO o valor pago 

por ele será convertido em créditos de viagem.  

 

Exemplo: jogador inicia no projeto Sport Experience em Junho de 2020 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 

Julho de 2021, 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 Sport Experience futuramente, o valor pago 

será devolvido, descontados R$ 100,00 mensais, que ficarão retidos para cobrir todos os 

gastos relativos aos treinos, jogos amistosos 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 Sport Experience em Junho de 2020 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 confirmadas e futuras 

 

As competições de 2021 serão anunciadas e confirmadas em breve. No momento temos confirmada a 

Disney Cup 2021 em julho (devido ao adiamento provocado pelo Coronavírus). Outras competições em 

fase de análise: Nordic Cup 2021 (em abril de 2021, para atletas entre 17 e 21 anos), Mundialito 2021 

(Semana Santa de 2021, para atletas entre 8 e 16 anos), Buenos Aires Cup 2021 (julho de 2021, para 

atletas com idade entre 8 e 17 anos), IMG CUP 2021 (dezembro de 2021, para atletas com idade entre 14 

e 20 anos).  

 

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 Sport 

Experience, serão usadas 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 Sport 

Experience. 


