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CLUBE DE NADADORES 
O clube de benefícios para atletas da PDA Esportes 

 
O presente regulamento descreve o “Clube de Nadadores”, disponibilizado a atletas, e            

estabelece os benefícios, as regras, as penalidades e as condições gerais aplicáveis aos             

compradores, os quais terão todos os benefícios garantidos durante a temporada 2019/2020            

(de 01/04/2019 a 30/04/2020) nas provas de natação realizadas pela PDA Esportes. 

 

1. DO CLUBE DE NADADORES 
 

1.1. É um Programa que consiste na oferta de um plano com benefícios, para adesão              

pelos atletas. O plano comercializado a partir da data de lançamento deste            

Regulamento é único e contempla todas as provas de natação realizadas pela PDA             

Esportes, sendo elas: Circuito Ocean (5 etapas), Revezamento Aquático Indoor,          

Desafio de Natação nas Ondas e Travessia 5K. 

1.2. A adesão ao Clube de Nadadores tem o custo de R$ 380,00 (Trezentos e Oitenta               

Reais), válido para a temporada 2019/2020. O pagamento referente à adesão pode            

ser feito via boleto à vista ou no cartão de crédito. Após a confirmação do               

pagamento, o atleta estará apto a usufruir os benefícios do Clube de Nadadores             

descritos no item 2 deste regulamento. 

1.3. Os benefícios descritos no item 2 deste regulamento não são cumulativos e/ou            

retroativos. 

 
2. DOS BENEFÍCIOS 
 

2.1. O Clube de Nadadores oferece como benefícios: 

■ Participação nos Eventos: Participação garantida, sem custo adicional e sem fazer           

inscrição, nos eventos de natação, sendo elas: Circuito Ocean (5 etapas),           

Revezamento Aquático Indoor, Desafio de Natação nas Ondas e Travessia 5K. 

■ Descontos em Produtos: Desconto de 15% nos produtos da marca Amor Pela            

Natação e nos produtos oficiais dos eventos; Desconto de 10% nos produtos            

revendidos pela PDA Esportes; e Descontos exclusivos em outros eventos          

organizados pela PDA Esportes. 
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■ Vantagens em Provas: Entrega de Kits em fila prioritária; Kits exclusivos dos            

eventos para os membros do Clube; e 1 cortesia por etapa para as provas de 200                

metros do Circuito Ocean, que poderá ser utilizada por outro atleta, desde que não              

tenha realizado outras provas de 750 e 1.500 metros no Circuito Ocean. 

2.2. O Clube de Nadadores poderá oferecer outros benefícios eventuais, como          

distribuição de produtos e eventos exclusivos para os membros. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

3.1. O atleta interessado em participar do Clube de Nadadores deverá preencher o            

formulário de cadastro disponível no site www.pdaesportes.com.br/clube e realizar         

a compra da adesão na loja virtual www.pdaesportes.com.br/loja. 

3.2. É de exclusiva responsabilidade do atleta a correção das informações prestadas em            

seu cadastro e a atualização dos dados cadastrais em caso de qualquer alteração. 

3.3. O Programa Clube de Nadadores não se responsabilizará pelo não recebimento de            

informações ou correspondências, por parte do atleta, por falta de atualização de            

seus dados cadastrais. 

3.4. O atleta só poderá se cadastrar uma única vez com seu próprio CPF (1 cadastro               

por nome e CPF). 

3.5. A participação nos eventos é intransferível para outros atletas. 

3.6. A não participação em qualquer etapa/prova prevista no item 1.1 não acarretará em             

desconto ou devolução de valores pagos pelo Programa. 

3.7. O atleta, ao aderir ao Clube de Nadadores, indicará expressamente no cadastro            

que concorda em receber periodicamente correspondências promocionais da PDA         

Esportes e suas marcas e de seus parceiros e colaboradores comerciais, via            

correio, e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone. Indicará, também, expressamente no          

cadastro que concorda em receber divulgações de propagandas da PDA Esportes e            

de seus parceiros, a fim de oferecer benefícios em produtos e serviços oferecidos             

pelas Empresas em parceria com a PDA Esportes. 

3.8. A PDA Esportes | Clube de Nadadores tem o direito de bloquear e/ou expulsar os               

associados que não cumprirem as regras deste Regulamento, sem direito a           

reembolso do valor pago. 
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3.9. O cancelamento de adesão ao Clube de Nadadores pode ser solicitado diretamente            

à PDA Esportes, via e-mail. O valor do Programa será reembolsado mediante multa             

de 20% do valor total pago pela adesão ao Clube de Nadadores. Caso o atleta               

tenha participado de alguma competição, será descontado o valor de inscrição do            

último lote disponível de cada etapa em que participou do valor final a ser              

reembolsado. 

3.10. O atleta pode entrar em contato com a PDA Esportes, responsável pela            

administração e execução do Clube de Nadadores, pelo e-mail         

falecom@pdaesportes.com.br ou pelo telefone/whatsapp (48) 99130 2163 das        

09:00 às 17:00, em dias úteis. 

3.11. É obrigação do atleta ter pleno conhecimento deste regulamento ao aderir ao Clube             

de Benefícios. 
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