Federação Baiana, Capixaba e Mineira de Golfe

Regulamento de Filiação 2021
1. Campo ou Associação (pessoa jurídica) - para se filiar à FBCMG o interessado deverá apresentar
requerimento de filiação dirigido a Diretoria por seu representante legal e documentos de
constituição e regularidade de representação da instituição a ser associada.
2. Golfista (pessoa física) - para se filiar à FBCMG o jogador de golfe deverá preencher a ficha de
admissão no site www.fbcmgolfe.com.br, ser residente no estado da Bahia, do Espírito Santo ou
de Minas Gerais de maneira permanente, ou que tenha uma propriedade imobiliária no estado
ou com estadia superior a 03 meses nestes.
a) Iniciante:
• Preencher a ficha de admissão de filiados com foto no site www.fbcmgolfe.com.br .
• Fornecer a FBCMG um documento assinado por profissional filiado à Confederação Brasileira
de Golfe ou à Associação Brasileira de Profissionais de Golfe, no qual declara que o jogador
já praticou no mínimo 05 aulas, informando o período e local de prática do jogador(a) e que
o mesmo está apto a praticar o golfe no campo; A proposta será analisada pela Diretoria,
podendo ser rejeitada.
b) Golfista 1ª filiação:
• Preencher a ficha de admissão de filiados com foto no site www.fbcmgolfe.com.br , onde
deverá informar código anterior da FBCMG ou de outra Federação. A proposta será analisada
pela Diretoria, podendo ser rejeitada;
• Fazer um depósito identificado no valor indicado abaixo e enviar o comprovante por e-mail
para presidente@fbcmgolfe.com.br com cópia para diretortecnico@fbcmgolfe.com.br
(NÃO ENVIAR POR WHATSAPP!);
c) Golfista filiado:
• Na renovação da filiação só preencher a ficha de admissão no site www.fbcmgolfe.com.br
em casos de atualização de dados e foto;
• Fazer um depósito identificado no valor indicado abaixo e enviar o comprovante por e-mail
para presidente@fbcmgolfe.com.br com cópia para diretortecnico@fbcmgolfe.com.br
(NÃO ENVIAR POR WHATSAPP!);
3. Taxas para pessoas jurídicas
CATEGORIA
Campos de 18 buracos
Campos de 9 buracos e Associações

ANUAL
R$ 6.000,00
R$ 3.000,00

MENSAL
R$ 500,00
R$ 250,00

INCIDE DESCONTO DE 50% em 2021.
4. Taxas para pessoas físicas filiados diretos na Federação
CATEGORIA
Iniciante (adultos e crianças)1
Infantil (menores de 12 anos)
Juvenil (12 a 18 anos)
Adulto

ANUIDADE
Isenção no 1º ano
R$ 210,00
R$ 245,00
R$ 700,00

1

Para manter a filiação, o iniciante deverá entregar seus cartões de jogo para registro, ao mínimo de 1 por
mês.
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DESCONTOS PARA ADULTOS:
1. 40% = R$ 420,00 para novos filiados/renovação até 28 de fevereiro (último dia para
renovação da filiação).
2. 35,7% = 450,00 para novos filiados/refiliação, de março a 30 de junho;
3. 50% = R$ 350,00 para novos filiados/refiliação, no segundo semestre.
5. Taxas para pessoas físicas filiados pelo Morro do Chapéu Golfe Clube
CATEGORIA
MENSALIDADE
1
Isenção no 1º ano
Iniciante (adultos e crianças)
Infantil (menores de 12 anos)
R$ 17,50
Juvenil (12 a 18 anos)
R$ 20,40
Adulto
R$ 37,50
NOTA: Em caso de desfiliação, a refiliação deve ocorrer somente após 6 meses.
6. Ficha de Admissão(modelo disponível no site)
Nome
Sobrenome
Código anterior de filiação (opcional)
Nacionalidade
Data de Nascimento
Masculino/Feminino
Endereço/Bairro
Cidade/Estado/CEP
Email
Celular com DDD
Clube/Campo
Local e data
Informações extras
Anexar foto

7. Dados bancários da FBCMG:
Federação Baiana e Capixaba de Golf(nome provisório)
CNPJ 08.222.140/0001-16
Banco Santander (033) Agencia 3345 Conta: 13005888-8
---------------oooooooOOOOOoooooooo---------------
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