
4º CAMPEONATO PARANAENSE DE CHEERLEADING 

Dia 05 de novembro de 2022 

GINASIO OSCAR PEREIRA 

R. Balduíno Taques, 1719 - Órfãs, Ponta Grossa - PR, 84015-255 

 

 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO (COBRADA POR ATLETA) 

TEAM CHEER (ROTINA) R$ 100 

INDIVIDUAL E CROSS R$ 50 

 

 

DESCONTOS DE INSCRIÇÃO 

Pré-inscrição: 5% de desconto 

Inscrição fora da cidade de Ponta Grossa: 5% de desconto 

* Os descontos são cumulativos; 

* Desconto sobre valor final, englobando também CrossOvers; 

Informar aos organizadores no texto do e-mail, ao enviar a inscrição, que cumprem os 

requisitos para tal.  

 

DATAS 

 Início das Inscrições: 07 de setembro 

 Finalização das inscrições: 25 de setembro 

 Pagamento primeira parcela – 40% do valor total: 25 de setembro 

 Pagamento segunda parcela – 60% do valor total: 20 de outubro 

* o não pagamento até o dia 25/09 às 23:59 horas implicará no cancelamento da 

inscrição. O não pagamento do valor total da inscrição implica em desclassificação.  

 

FORMAS DE PAGAMENTO 

 Via Transferência Bancária ou PIX   

- CHAVE PIX apc.cheerleading@gmail.com – empresa GEMARI et al.  

 Via Boleto Bancário (solicitar o boleto com três dias de antecedência) 

 

 

mailto:apc.cheerleading@gmail.com


PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

a. Preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, disponível no site www.apcheer.com; 

b. Enviar o formulário para o e-mail paranaensecheer@gmail.com com o título: 

INSCRIÇÃO CAMPEONATO 2022 EQUIPE (inserir aqui o nome da sua equipe). Favor 

enviar APENAS UM FORMULÁRIO por programa/equipe. Caso tenha direito à 

descontos, informar.  

c. Escrever no corpo do formulário a modalidade de pagamento; 

d. Aguardar resposta com as instruções para o pagamento e o valor total; 

e. Realizar o pagamento e enviar o comprovante; 

f. Aguardar e-mail de confirmação de inscrição. 

O Pagamento do valor e o formulário de inscrição GARANTEM A VAGA NA 

COMPETIÇÃO 

 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES: 

 A organização não irá cancelar o evento, independente das condições 

meteorológicas. Por favor, tome as medidas necessárias para que a sua equipe não 

tenha problemas para chegar à competição no horário. 

 Quaisquer alterações em categoria e/ou quantidade de membros da equipe devem 

ser realizadas até o dia 30 de outubro (com exceção de troca por atletas da categoria 

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

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO EQUIPE (inserir aqui o nome da sua equipe), 

escrevendo no corpo do e-mail as alterações desejadas. 

 Se o seu time desejar cancelar a inscrição, deverá ser feito o contato via e-mail 

paranaensecheer@gmail.com com o título CANCELAMENTO INSCRIÇÃO EQUIPE 

(inserir aqui o nome da sua equipe). Cancelamentos até o dia 01 de outubro garantem 

reembolso de 80% do valor, excluindo taxas de deposito e/ou de serviço. 

Cancelamentos a partir do dia 25 de outubro somente terão direito à reembolso de 

60% do valor, excluindo taxas de depósito e/ou de serviço, mediante explicação 

escrita plausível do motivo do cancelamento. 

 Não haverá reembolsos para cancelamentos realizados após as datas acima 

expostas. 

 

DÚVIDAS relacionadas à inscrição, entrar em contato com 

- EVANDRO whatsapp  045 9855-4938 

- Instagram: @cprcheerleading 


