PATROCINADORES

DISTRIBUIDOR OFICIAL

2º CAMPEONATO

GOLFE SOLIDÁRIO UNIÃOBR
O Projeto Golfe Solidário foi desenvolvido em conjunto pelas
entidades que administram o golfe brasileiro – Confederação
Brasileira de Golfe e as sete Federações –, responsáveis por 113
clubes de golfe de 16 estados brasileiros e do Distrito Federal.
Com o objetivo de criar um programa assistencial emergencial
para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social
durante a pandemia de Covid-19, e de estender essa ação
beneficente nos próximos anos, seguindo a tendência mundial
de ser o golfe um dos esportes que mais arrecada verbas para
ações de solidariedade.
Desde já agradecemos sua atenção em analisar o Projeto e nos
colocamos à disposição para os demais esclarecimentos que se
fizerem necessários.

OBJETIVO
A base do Projeto é o Campeonato Golfe Solidário UniãoBr,
competição aberta aos 113 campos de golfe filiados.
Além da doação que cada golfista fará para participar do
evento nacional, os clubes serão incentivados a obter
patrocinadores locais que ajudarão a multiplicar o
total do montante arrecadado.
O valor líquido arrecadado será transformado em cestas
básica através da UniãoBR, com presença em 20 estados
brasileiros, que fará a compra e distribuição das cestas
básicas. A distribuição será proporcional ao valor
arrecadado em cada clube e entregue às instituições
credenciadas, indicadas pelos próprios clubes*.

*caso a doação não atinja o mínimo necessários para justificar o
transporte da entrega, as cestas serão doadas para instituições
credenciadas a UniãoBr mais próximas.

RESULTADOS - 2021
A 1ª edição do Campeonato Golfe Solidário UniãoBr,
contou com a participação de 23 clubes de cinco estados
brasileiros – São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio
Grande do Sul e Bahia.
O projeto solidário arrecadou R$ 157.080,00 em doações, o
equivalente a 2.618 cestas básicas destinadas a famílias em
situação de fragilidade social de todo o país.

DOAÇÕES:

R$ 157.080,00
CONVERSÃO:

2.618 cestas básicas
23 clubes

FOTOS

FEDERAÇÕES E O COMPROMETIMENTO SOCIAL

GOLFE, UM DOS MAIS
SOLIDÁRIOS ESPORTES
QUE EXISTE.
O golfe, ao contrário do que muitos pensam, é um dos esportes
mais comprometidos com a educação e desenvolvimento das
crianças no Brasil. Um dos exemplos é a FPGolfe, com diversos
projetos sociais que buscam formar crianças e jovens, além de
fortalecer ainda mais o nome e a prática do golfe no país.
Projetos Sociais da FPGolfe:
• Golfe Nota 10: formação e educação de mais de 35.000
crianças de 6 a 12 anos;
• Golfe Chave para o Futuro (Hurra!): projeto social,
localizado no Sapezal Golfe Clube, na cidade de Indaiatuba
(SP), que trabalha na formação jovens de 13 a 18 anos.

Brasil Kids - Aliados a um projeto global, cujo objetivo é
desenvolver jovens talentos para o golfe.

O GOLFE NO BRASIL
Idade

35+
Homens

80%
Empresários,
profissionais liberais e
autônomos

65%

Classes

A/B
Mulheres

20%
Campos oficiais de golfe

113

DOAÇÃO
MÍNIMA
R$150,00 por jogador/a,
correspondente a 02 cestas básicas.
OBS.: Cada jogador/a poderá optar em doar
valores maiores se desejar;

ADESÃO
CLUBES FILIADOS
Os clubes poderão realizar uma ou mais
seletivas durante o período estipulado.
Valendo a melhor volta para classificação (18
buracos).
OS/AS JOGADORES/AS PODERÃO DISPUTAR
QUANTAS SELETIVAS DESEJAREM, DESDE QUE
EFETUEM A DOAÇÃO A CADA NOVA
PARTICIPAÇÃO.

Os
jogadores/as
deverão
efetuar
as
inscrições/doações nos seus respectivos
Clubes/Campos de Golfe filiado do brasil.
Os Clubes/Campos de Golfe deverão enviar a
relação dos jogadores inscritos (Nome e INDEX)
para a Federação em que está filiado com cópia
para a Federação Paulista de Golfe
(GOLFESOLIDARIOBR@GMAIL.COM) até 24
horas antes da realização dos jogos.

ARRECADAÇÕES
Teremos duas frentes de arrecadação, a doação de cada participante e
a captação de patrocinadores.
O TOTAL dos valores arrecadados com doações e patrocínios de cada
CLUBE/CAMPO DE GOLFE, deverão ser informados a Federação Paulista
de Golfe ATÉ O DIA 01/07/2022.
Os depósitos dos valores arrecadados deverão ser realizados ATÉ O DIA
01/08/2022.
* Cada Clube deverá realizar um depósito para a conta Itaú S/A –
Agencia 9293 – conta 99893-7, em nome de Federação Paulista de
Golfe CNPJ/MF nº 45.544.301/0001-14 criada exclusivamente para
esse evento.
O depósito deve ser referente as doações realizadas pelos jogadores e
referente a captação de patrocinadores;
OBS.: Os recibos deverão ser digitalizados e enviados para o e-mail
maria@fpgolfe.com.br

* Do valor arrecadado, será realizada uma transferência para a conta
corrente da UNIÃOBR, empresa responsável pela aquisição e
distribuição das cestas básicas.
Obs: A conta bancária poderá ser auditada em conjunto pelas Federações e UNIÃOBR.

ASSISTA O VÍDEO E CONHEÇA A UNIÃOBR.

SAIBA MAIS AQUI.

O CAMPEONATO
ETAPA 01
SELETIVA DOS CLUBES

ETAPA 02
FINAL REGIONAL

PERÍODO:
De 01 de março a 15 de maio de 2022;

PERÍODO:
De 20 de maio a 17 de julho de 2022;
Sob responsabilidade de cada federação.

Os clubes poderão realizar uma ou mais seletivas durante o período
estipulado. Valendo a melhor volta para classificação (18 buracos).
Os Clubes/Campos de Golfe deverão enviar a relação dos jogadores
inscritos (Nome e INDEX) para a Federação em que está filiado com cópia
para a FPGOLFE (GOLFESOLIDARIOBR@GMAIL.COM) até 24 horas antes
da realização dos jogos.

MODALIDADE:
Stroke Play (mínimo 36 buracos)

MODALIDADE:
Stroke Play

6 CATEGORIAS:
Masculinas: HCP (até 9) | HCP (10 a 16) |
HCP (17 a 24) | HCP (25 a 36)
Femininas: HCP (até 16) | HCP (17 a 30)

6 CATEGORIAS:
Masculinas: HCP (até 9) | HCP (10 a 16) |
HCP (17 a 24) | HCP (25 a 36)
Femininas: HCP (até 16) | HCP (17 a 30)

CLASSIFICAÇÃO:
1º colocado/a de cada categoria regional.

CLASSIFICAÇÃO:
1º colocado/a de cada categoria em cada
clube/campo de golfe filiados do Brasil.

O CAMPEONATO
ETAPA 03
FINAL NACIONAL

ETAPA 04
LATINOAMERICANO

PERÍODO:
De 12 a 14 de agosto de 2022;

PERÍODO: De 17 a 21 de outubro de 2022;

Sob responsabilidade da FPGOLFE/CBGOLFE.
Concomitante ao Campeonato Aberto do Estado de SP

LOCAL: Iberostar Rose Hall
(Montego Bay / Jamaica)

MODALIDADE:
Stroke Play, sendo:
- 54 buracos para a categoria masculino
até 9 e feminima até 16;
- 36 buracos para as demais categorias;
7 CATEGORIAS:
Masculinas: Scratch | HCP (até 9) | HCP (10
a 16) | HCP (17 a 24) | HCP (25 a 36)
Femininas: HCP (até 16) | HCP (17 a 30)
CLASSIFICAÇÃO:
Scratch Masc. – 1º colocado do Rkg nacional.
Demais Categorias: 1º colocado/a de cada
categoria.

MODALIDADE:
Stroke Play

7 CATEGORIAS:
Masculinas: Scratch | HCP (até 9) | HCP (10
a 16) | HCP (17 a 24) | HCP (25 a 36)
Femininas: HCP (até 16) | HCP (17 a 30)

PREMIAÇÃO

•

Passagens aéreas (ida/volta);

•

05 noites no Iberostar Rose Hall (All inclusive);

Além da ação solidária, que é o nosso objetivo
principal, os jogadores mais o capitão, que irão
participar do Latino Americano e do Interclubes terão
direito a:

•

01 dia de treino;

•

Golf Cart reservado para o torneio;

•

Coquetel de Abertura e Jantar de Encerramento;

PREMIAÇÃO ESPECIAL

PARA O CLUBE QUE MAIS DOAR

O clube terá o direito de enviar mais 4 jogadores,
graciosamente, que disputarão o TORNEIO
INTERCLUBES, que acontecerá em paralelo ao
Campeonato Latino Americano, nas categorias
HCP (até 9) / HCP (10 a 16) / HCP (17 a 24) /
HCP (25 a 36).

SUGESTÃO DE COTAS PARA
PATROCINADORES LOCAIS
CAPTADOS PELOS CLUBES
MASTER

OURO

PRATA

BRONZE

02

04

06

ILIMITADO

15 MIL REAIS

12 MIL REAIS

9 MIL

5 MIL

Observação:
O valor arrecadado com patrocínios diretos pelos clubes, sugerimos uma doação mínima de 70%.
Até 30% poderá ser destinado para cobrir custos das etapas locais

R$ 15.000,00

COTA MASTER
A marca do patrocinador estará em todo material de comunicação visual, como:
•

Inserção da logomarca no SITE do CLUBE no período de TODAS AS ETAPAS DO EVENTO (março a dezembro de
2022);

•

Inserção de 3 PLACAS PUBLICITÁRIAS (2x1) no CLUBE no período de TODAS AS ETAPAS DO EVENTO (março a
dezembro de 2022);

•

Inserção da logomarca nos diversos MATERIAIS GRÁFICOS desenvolvidos para a divulgação LOCAL do evento;

•

Citação do patrocínio em todo material de DIVULGAÇÃO DO EVENTO – Assessoria de Imprensa;

•

Inserção da logomarca na premiação LOCAL;

•

Posts em Redes Sociais do CLUBE

COTA MASTER

R$ 12.000,00

COTA OURO
A marca do patrocinador estará em todo material de comunicação visual, como:
•

Inserção da logomarca no SITE do CLUBE no período da seletiva dos clubes, final regional e final nacional
(março a agosto de 2022);

•

Inserção de 1 PLACA PUBLICITÁRIA (2x1) no CLUBE no período da seletiva dos clubes, final regional e final
nacional (março a agosto de 2022);

•

Inserção da logomarca nos diversos MATERIAIS GRÁFICOS desenvolvidos para a divulgação LOCAL do evento
(tamanho da logomarca proporcional a cota adquirida);

•

Citação do patrocínio em todo material de DIVULGAÇÃO DO EVENTO – Assessoria de Imprensa;

•

Inserção da logomarca na premiação LOCAL;

•

Posts em Redes Sociais do CLUBE

COTA OURO

R$ 9.000,00

COTA PRATA
A marca do patrocinador estará em todo material de comunicação visual, como:
•

Inserção da logomarca em BANNER DE APOIADORES no SITE do CLUBE no período da seletiva dos clubes
e final regional (março a julho de 2022);

•

Inserção da logomarca em BANNER DE APOIADORES no CLUBE no período da seletiva dos clubes e final
regional (março a julho de 2022);

•

Inserção da logomarca nos diversos MATERIAIS GRÁFICOS desenvolvidos para a divulgação LOCAL do
evento (tamanho da logomarca proporcional a cota adquirida);

•

Citação do patrocínio em todo material de DIVULGAÇÃO DO EVENTO – Assessoria de Imprensa;

•

Posts em Redes Sociais do CLUBE

COTA PRATA

R$ 5.000,00

COTA BRONZE
A marca do patrocinador estará em todo material de comunicação visual, como:
•

Inserção da logomarca em BANNER DE APOIADORES no CLUBE no período da seletiva dos clubes (março a
maio de 2022) - (tamanho da logomarca proporcional a cota adquirida);

•

Inserção da logomarca nos diversos MATERIAIS GRÁFICOS desenvolvidos para a divulgação do evento
(tamanho da logomarca proporcional a cota adquirida);

•

Citação do patrocínio em todo material de DIVULGAÇÃO DO EVENTO – Assessoria de Imprensa;

•

Posts em Redes Sociais do CLUBE

COTA BRONZE

FAÇA PARTE DESSA
GRANDE TACADA
SOLIDÁRIA.

OBRIGADO.
mgb@fpgolfe.com.br;
011 94334-3358 – Ellen Alvares

