
 
 

Regulamento Evento Cartola Grêmio LATAM – julho de 2020 

 

1. O evento é exclusivo para associados(as) e dependentes. Não sócios(as) poderão se 

associar para participar do evento até o dia 06/08/2020, para que seja possível a 

inclusão em nossos bancos de dados. 

 

2. Os(as) participantes inscritos(as) no evento ‘Cartola Grêmio LATAM’ não poderão 

cancelar a associação até o final do Cartola FC.  

 

3. Cada associado(a) poderá inscrever o seu time e também o time de seus dependentes 

diretos, desde que estes tenham idade a partir de 18 anos e que o cadastro do cartola 

contenha seus próprios dados. 

 

4. Cada associado terá direito a uma inscrição gratuita, podendo ele fazer uso dessa 

gratuidade ou repassá-la para um dependente. Portanto, não necessariamente, o 

associado deverá participar do evento. Já o associado inscrito na competição que fez 

uso da gratuidade da taxa de inscrição poderá adicionar um ou mais dependentes, nesse 

caso será cobrado a taxa de R$ 20,00 para cada dependente inscrito.   

 

5. As inscrições se encerrarão no dia 06/08/2020. 

 

6. Para que o evento Cartola Grêmio LATAM ocorra, deveremos ter no mínimo 50 pessoas 

inscritas. Se o número mínimo não for atingido o evento não será realizado.  

 

7. A Liga do Grêmio será privada, precisando o time inscrito receber um convite para 

participar desta. Cabe ao associado enviar corretamente o nome do time para que seja 

possível o envio deste convite, caso o associado tenha enviado o nome do time de forma 

errada e não haja tempo hábil para a correção, o time ficará fora do torneio. Também é 

de responsabilidade do(a) associado(a) e dos(as) dependentes inscritos realizarem o 

aceite do convite antes da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2020, após a 

primeira rodada as solicitações não aceitas serão automaticamente canceladas. 

 

7.1. Cabe ao(a) associado(a) informar ao Grêmio até o dia 07/08/2020 às 17h00, caso 

não tenha recebido o convite para participar da Liga. Após o dia 07/08 não será 

possível incluir novos times na Liga. 

 

8. A Liga do Grêmio contará com pontuação dobrada do capitão. 

 

9. As regras para a Liga serão definidas conforme as regras do próprio Cartola FC. 

 

10. A Liga será privada, devendo haver um convite do administrador para que o inscrito(a) 

possa ingressar na competição. 

 

11. A participação no evento é exclusiva aos associados(as) ao Grêmio e seus dependentes 

diretos. Não sócios(as) poderão se associar até o dia 06/07/2020 enviando a carta de 



 
adesão assinada para o Grêmio, através do e-mail: comunicacao@gremiolatam.com ou 

WhatsApp (11) 9 8782-9432. (essa carta estará disponível na página do evento).  

 

12. Os times deverão respeitar todas as regras e prazos estabelecidos pelo Cartola FC. 

 

13. Não será possível a inclusão de novos times após o prazo estabelecido para inscrição. 

 

14. Caso haja empate, os critérios de desempate serão estabelecidos pelo próprio Cartola 

FC. Caso o Cartola FC não tenha estabelecidas regras de desempate para estes casos, 

fica acordado que o Grêmio realizará um sorteio entre os times empatados dentro da 

zona de premiação. 

 

15. Caso o(a) funcionário(a) seja demitido(a) ou saia da empresa antes do fim do torneio, 

seu time e o time dos(as) dependentes, serão imediatamente excluídos da Liga e o valor 

referente a taxa de inscrição não será reembolsado. 

 

16. Caso ocorra alguma falha e o time do funcionário(a) desligado(a) permaneça na Liga e 

ao final esteja na zona de premiação, este(a) não estará apto(a) para recebimento do 

prêmio, sendo considerado(a) vencedor(a) o(a) associado(a) subsequente, desde que 

atenda aos critérios estabelecidos neste documento. 

 

17. Caso o(a) funcionário(a) seja demitido ou saia da empresa após o final do campeonato, 

estando este funcionário entre os 10 primeiros colocados, permanece a ele(a) o direito 

ao seu prêmio. 

 

18. Caso dentre os 10 primeiros colocados alguém seja desclassificado por algum dos 

motivos aqui listados, a pessoa subsequente passa a ocupar o lugar de premiação desde 

que esteja dentro das regras estabelecidas e de acordo com sua pontuação. 

 

19. Cada participante é responsável por seu time e por garantir a escalação até o prazo 

determinado pelo Cartola FC. 

 

20. O funcionamento do Cartola FC não é de responsabilidade do Grêmio. Caso o aplicativo 

apresente alguma falha, fica acordado que a solução para esta falha será a mesma 

apresentada pelo Cartola FC, ou seja, seguiremos a mesma conduta definida pelo 

Cartola FC. 

 

21. O Grêmio não se responsabiliza caso algum associado não consiga montar seu time 

dentro do prazo determinado pelo Cartola FC, por quaisquer que sejam os motivos. 

Desta maneira, os pontos atribuídos pela rodada serão sempre de acordo com a 

pontuação registrada pelo aplicativo/site oficial do Cartola FC.  

 

22. Embora as funcionalidades exclusivas do Cartola PRO permitam uma participação 

diferenciada, as mesmas não interferem no resultado para fins de pontuação, podendo 

o associado optar em ser Cartola Pro ou Cartola Free para participar deste evento. 

 



 
23. A autenticidade do time informado pelo associado para a inscrição no campeonato é de 

responsabilidade dele próprio, se no decorrer do campeonato ou após o encerramento 

deste, estabelecido neste documento o prazo de um ano, for identificado que houve 

fraude, o mesmo arcará com as responsabilidades reembolsando o Grêmio no valor 

total do prêmio recebido. O Time deve pertencer ao associado(a) ou dependente, 

necessitando estes comprovar a qualquer momento o que lhes for solicitado. 

 

24. Caso os(as) associados(as) ou dependentes premiados residam fora da cidade de São 

Paulo, o Grêmio acordará diretamente com os vencedores(as) as formas da entrega do 

prêmio.  

 

24.1. Fica sob a responsabilidade do associado nos enviar uma foto com o prêmio para 

divulgação em nosso site. 

 

25. Os(as) associados(as) e dependentes inscritos no evento Cartola Grêmio LATAM 

autorizam a divulgação da sua imagem no site do Grêmio para anunciarmos os 

ganhadores com seus respectivos prêmios. 

 

26. Os(as) associados(as) inscritos no evento Cartola Grêmio LATAM atestam que aceitam e 

concordam integralmente com as cláusulas deste regulamento, denominado de 

‘Regulamento Evento Cartola Grêmio LATAM – julho de 2020’. 

 

Premiação 

27. Para fins de premiação, serão considerados(as) os(as) primeiros(as) 10 colocados(as) ao 

término do campeonato.  

 

28. Ao final do campeonato, os(as) associados(as) que estiverem posicionados(as) do 1º 

(primeiro) ao 10º (décimo) lugar no ranking geral serão premiados(as) da seguinte 

maneira:  

 

Primeiro(a) colocado(a) – 1 (um) PlayStation 4;  

Segundo(a) colocado(a) – 1 (um) celular Samsung A51;  

Terceiro(a) colocado(a) – (1) um tablet Samsung Galaxy Tab A; 

Do quarto(a) ao décimo(a) colocado(a) – (1) uma camiseta do time do coração indicada 

no momento da inscrição (time nacional ou internacional). 

 

  


