
 

VENDA DE INGRESSO VIA PROMOTER 

Este ano, visando auxiliar as equipes na geração de renda, a APC está 

fornecendo uma nova modalidade de vendas de ingressos: por PROMOTER. O valor 

do ingresso é de R$ 10,00, e a cada ingresso que a equipe vender, ganhará R$ 5,00 

para uso próprio! Ou seja, será repassado para a APC o valor de R$ 5,00 por ingresso 

e o restante ficará com a equipe.  

Como participar: 

1) Solicite aos promoters (quem venderá os ingressos) que façam cadastro no site 

cheersticket.com.br (máximo de 5 promoters por equipe); 

2) Envie um e-mail para paranaensecheer@gmail.com com o título CADASTRO 

PROMOTERS EQUIPE (inserir aqui o nome da equipe);  

3) No corpo do e-mail, escreva o nome da equipe, nome e telefone de contato 

(whatsapp) do responsável oficial pelas vendas, e uma lista com o nome completo dos 

promoters; 

4) Preencher, assinar e encaminhar no mesmo e-mail o termo de participação 

(será encaminhado via e-mail); 

5) Em até 7 dias, a APC irá permitir o acesso à venda de ingresso aos atletas ou 

promoters; 

6) Pronto! Só vender os ingressos pela plataforma Cheers Tickets.  

Regras:  

 A prestação de contas e pagamento deverá ocorrer a cada 20 dias a partir da 

liberação de venda, via whatsapp, e todas as dívidas devem ser abatidas até o dia 

25/outubro às 19 horas; 

 O total de vendas por grupo é visível para a organização do evento; 

 O total de ingressos vendidos por equipe será multiplicado por R$ 5,00, e o valor 

resultante deste cálculo deve ser repassado para a associação; 

 No caso de venda acidental de ingresso ou calote, informar IMEDIATAMENTE 

via whatsapp para que seja realizado o cancelamento da compra; 

 A APC não se responsabilizará pelo uso indevido do aplicativo de vendas, ou por 

roubos, taxas de máquinas de cartão e qualquer outro custo que a equipe venha a ter. 

 Fica reservado à APC o direito de liberar a quantia de tickets que julgar pertinente 

para cada equipe, porém todas as equipes têm por direito a venda de 80 ingressos.  

 Equipes que não competirem no campeonato paranaense podem ter o pedido 

de venda de ingressos NEGADO, visto que o objetivo da venda é arrecadar fundos 

para participar da competição. 
 

 

* Caso o comprador seja maior de 65 anos ou tenha cadastro único, Id Jovem ou Bolsa Família, pagará R$5,00 

NO DIA DO EVENTO! 


