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REGULAMENTO PARA RECEBIMENTO DA CAMISA OFICIAL DE JOGO 

PROGRAMA DE SÓCIO-TORCEDOR DO ESPORTE CLUBE BAHIA 

 
A  camisa  oficial  de  jogo  será   entregue  para   os  sócios  do  novo   Programa   de   Sócio-Torcedor  do 

ESPORTE CLUBE BAHIA (ora denominado simplesmente de CLUBE), ou para aqueles que já integram 

o quadro associativo do CLUBE nessa condição, desde que comprovem o pagamento integral de 12 (doze) 

prestações consecutivas da anuidade, fazendo jus, assim, ao recebimento de 01 (uma) camisa oficial de jogo 

do clube, após manifestação do interesse por parte do sócio através de e-mail, ou mesmo presencialmente 

na Central de Atendimento ao Sócio, na forma prevista no presente instrumento. 

 
Ressalte-se que se entende por pagamento integral os pagamentos recebidos pelo CLUBE na sua totalidade. 

O parcelamento, ainda que em cartão de crédito, não representará pagamento integral enquanto o valor total 

da anuidade não for recebido na sua integralidade pelo CLUBE. 

 
O pagamento integral das 12 (doze) prestações consecutivas da anuidade é pré-requisito para o exercício 

do direito ao recebimento da camisa oficial de jogo pelo sócio, de modo que, após o 12º (décimo segundo) 

mês do pagamento da anuidade, caso seja constatado o não pagamento consecutivo desta, ou o 

inadimplemento de quaisquer das suas parcelas, o sócio perderá o direito de pleitear o recebimento do 

produto. 

 
A contagem do pagamento das 12 (doze) prestações consecutivas da anuidade que são necessárias à 

aquisição do direito ao recebimento da camisa oficial de jogo pelo sócio, iniciar-se-á em 1º de abril de 2018, 

especificamente para os sócios que já integram o quadro associativo do ESPORTE CLUBE BAHIA, e, 

para os novos sócios admitidos após esta data, a partir da data de adesão ao novo Programa Sócio-Torcedor 

do ESPORTE CLUBE BAHIA, cuja vigência também iniciar-se-á em 1º de abril de 2018. 

 
Para os sócios residentes em Salvador e Região Metropolitana, a entrega da camisa oficial de jogo será 

realizada em local a ser definido pelo CLUBE. Os sócios residentes em outras cidades receberão as camisas 

pelos Correios, se assim desejarem e solicitarem. 
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Os sócios que pagarem integralmente as 12 prestações da anuidade dentro do prazo estabelecido,  receberão 

a camisa oficial de jogo em até 60 (sessenta) dias úteis contados da manifestação de interesse no 

recebimento do produto, em âmbito nacional; e, quando não residentes no Brasil, em até 90 (noventa) dias 

úteis contados da manifestação de interesse no recebimento do produto, em âmbito internacional. 

 
A manifestação de interesse no recebimento da camisa oficial de jogo é condição para o recebimento do 

produto, e deverá ser externada através de e-mail, ou mesmo presencialmente, na Central de Atendimento 

ao Sócio, a partir de agosto de 2018, e com a comprovação do pagamento integral de 12 (doze) prestações 

consecutivas da anuidade, observando-se, ainda, o disposto no presente termo. 

 
O sócio que, durante a vigência do prazo de aquisição do direito ao recebimento da camisa oficial de jogo, 

alterar, mediante migração, a modalidade do plano de sócio contratado, não perderá o direito de receber o 

produto, desde que cumpridos os requisitos previstos neste no respectivo TERMO DE ADESÃO. 

 

O benefício da CAMISA OFICIAL DE JOGO não tem data definida para encerramento, ficando a critério 

do CLUBE determinar a data limite para novas adesões obterem o direito ao recebimento. 

 
A contagem do pagamento das 12 (doze) prestações consecutivas da anuidade necessárias à aquisição do 

direito ao recebimento da camisa oficial de jogo para o sócio que cancelar seu plano de sócio-torcedor, ou 

mesmo aquele que for excluído do quadro de sócios do CLUBE, e que, posteriormente, proceda a reativação 

do plano ou seja readmitido no quadro social do ESPORTE CLUBE BAHIA e, consequentemente, reative 

ou adira ao plano de sócio-torcedor, iniciar-se-á a partir da data de reativação ou adesão do plano, caso o 

benefício esteja em vigor. 

 
Não terão direito ao recebimento da camisa oficial de jogo do ESPORTE CLUBE BAHIA os integrantes 

dos planos Esquadrãozinho sem acesso garantido, Torcedor de Aço e Remido sem acesso garantido. 

 
Os quantitativos de cada tamanho e modelo das camisas oficiais de jogo do ESPORTE CLUBE BAHIA 

que serão entregues a seus sócios-torcedores serão determinados de acordo com o estoque dos produtos 

destinados à distribuição. 

 
Para adquirirem o direito ao recebimento da camisa oficial de jogo do ESPORTE CLUBE BAHIA, os 
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sócios-torcedores que pagaram antecipadamente as parcelas da anuidade dos planos de sócio-torcedor 

relativas ao ano de 2018, haverão de quitar as parcelas vincendas da anuidade, relativas  aos demais meses, 

totalizando 12 (doze) prestações da anuidade, contadas a partir do início de vigência do novo Programa 

Sócio-Torcedor do ESPORTE CLUBE BAHIA ou contadas da sua data de admissão, se esta for 

posterior ao início de vigência do novo Programa de Sócio Torcedor do CLUBE.. 

 

 
Os sócios-torcedores que anteciparam o pagamento de planos cujo valor da anuidade seja majorado a partir 

de abril de 2018, não necessitarão complementar o valor da diferença das parcelas das anuidades relativas 

aos meses de abril de 2018 e seguintes já pagos. Todavia, as parcelas vincendas deverão ser quitadas de 

acordo com os novos valores instituídos a partir de abril de 2018. 


