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A seletiva estadual de badminton dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – 
JEESP – será realizada no dia 11/08/2013 no Ginásio Municipal "Luiz Gonzaga Coli 
Beghini" (Rua Pedro Kachan, 100 – Centro - Lindóia). 

 
HOTEL: Santiago 33 (Av. 31 de Março, 845 - Lindóia) 
  
Programação:  
 
10/08/2013 
 
06h00 – 15h00 – Saída dos atletas de suas cidades 
15h00 – 18h00 – Chegada dos atletas em Lindóia 
18h30 – Congresso Técnico 
19h00 – 22h00 – Jantar 
 
11/08/2013 
 
06h00 – 07h00 – Café da manhã no hotel 
07h30 – Saída para o local de competição 
08h00 – Início das partidas 
Após encerramento das partidas todos almoçam no hotel e vão embora para 

sua cidade.  
 

Atendimento aos participantes 
 

Local e Horário 
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No dia da competição os atletas e professores deverão apresentar os 
documentos, conforme artigo 10 do regulamento da competição:  

 
Artigo 10 - O aluno deverá apresentar, obrigatoriamente, em todas as suas 

participações em jogos ou competições um dos seguintes documentos:  

a) Documento original (Carteira de Identidade da Sec. de Segurança Pública - RG);  

b) Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiro - RNE;  

Parágrafo Único - O professor deverá apresentar documento oficial original com 

foto. 

 

 

 

 

No dia da competição os atletas deverão apresentar-se devidamente 
uniformizados, conforme artigo 91 do regulamento da competição:  

 

Artigo 91 – O aluno deverá obrigatoriamente competir com o uniforme de sua 
Unidade Escolar. 

Parágrafo Primeiro - Não será permitido o uso de bonés, bermudas e calças 
compridas.  

Será permitido o uso de bandanas; 

Parágrafo Segundo - Na Etapa IV será obrigatório, conter em todos os uniformes, o 
nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela pertence, com a sigla do estado 
(SP); 

Parágrafo Terceiro - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso de pincéis, 
canetas, fitas adesivas e outros. 

 

 

 

Documentação Necessária 
 

Uniforme 
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Regras Gerais: 

 

 É proibido circular pelas dependências dos hotéis trajando roupas que não 
atendem aos bons costumes.  

 
 É proibido entrar nos locais de refeição trajando roupas de banho, sem camisa 

ou trajando roupas que não atendem aos bons costumes. 
 

 Todos os participantes devem cumprir as regras de bons modos e silêncio dos 
hotéis para não incomodar os demais participantes e hóspedes.  

 

 Não levar pessoas estranhas às delegações para as dependências dos hotéis.  

 

 Preservar roupas de cama, mesa e banho de propriedade dos hotéis disponíveis 
em cada apartamento.  

 

 Preservar aparelhos e utensílios domésticos de propriedade local, coligados à 
disposição dos hóspedes.  

 

 É proibido jogar bola nas dependências internas dos hotéis. 

 

 É proibido pendurar roupas e acessórios na janela dos apartamentos.  

 

 O comitê organizador não se responsabiliza por perdas de objetos de valor, 
sendo estes de total responsabilidade dos dirigentes ou responsáveis pelas 
delegações.  

 

 O comitê organizador não se responsabiliza por danos ou avarias causadas 
pelos integrantes das delegações.  

 
 

Normas de Hospedagem e Alimentação 
 


