
CARTA CONVITE 
 

18° TORNEIO DE SOFTBOL MISTO GECEBS – 2018 
 

A Comissão de Softbol Misto do Gecebs convida seu time e amigos para 
participarem do 18° Torneio de Softbol Misto Gecebs, que ocorrerá nos dias 03/02 e 

04/02 de 2018. O torneio é aberto para qualquer equipe (universitária ou não, 

contando com no mínimo 4 jogadoras em campo). 

As primeiras 24 equipes que realizarem o depósito de inscrição e enviarem a 
lista de jogadores (formulário em anexo) para o e-mail gecebs.softmisto@gmail.com, 

até o dia 20 de Janeiro, participarão do torneio. 

Antes de realizar o depósito é necessário entrar em contato com Felipe 

Harano (11 97359-2871) ou Felipe Mitsuro (11 97148-6846), 

preferencialmente após às 17h, para confirmação do valor exato, já que as equipes 

serão identificadas pelos centavos adicionados ao valor da inscrição. O depósito 

deve ser feito em até 3 (três) dias  úteis após confirmação do valor ou a inscrição 

não será efetivada. 

Informações para depósito de inscrição: 

- Valor: R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) 

- Banco: Caixa Econômica Federal 

- Operação: 013  

- Agência: 2023 

- Conta Corrente: 00037030-7 

- Nome: Felipe Harano / CPF: 440.398.578-52 

Os jogos serão realizados no Gecebs, na cidade de Arujá (mapa abaixo). 

O sorteio da tabela de jogos será realizado no dia 29 de Janeiro, sendo o 

resultado enviado por e-mail. No dia 03 de fevereiro, a partir das 8h, a comissão 
estará disponível para tirar dúvidas. Os jogos terão início às 9h. 

Cada equipe deverá disponibilizar 2 juízes por jogo ou 4 juízes nas 
chaves de 3 times, se houver. Deverão ser consumidas no mínimo 12 

refeições por dia e por equipe. 
Maiores informações sobre alojamento, baiten e confraternização EM BREVE! 

Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail gecebs.softmisto@gmail.com 

 

Esperamos vocês!! 

Comissão de Softbol Misto Gecebs 
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