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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM ESPORTIVA E OUTRAS 

AVENÇAS 

 

Pelo presente Instrumento: 

 

I – CONTRATANTE  

O Responsável financeiro pela viagem listado no ato da inscrição online, assim 

como os demais passageiros listados no formulário ONLINE. 

 

II - CONTRATADA 

GIFT TRAVEL, empresa com sede na Rua Araguaia n. 01150, bloco 2, unidade 307, 

Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 31.396.650/0001-21, neste ato 

representada na forma de seu contrato social em vigor. 

 

III - GRUPO SEB, com sede na cidade de Ribeirao Preto,  e estado de Sao Paulo, à R. 

Deolinda, nº 70, CEP: 1409-018 inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 56.012.628/0001-

61 neste ato, representada conforme seus atos constitutvosneste , doravante 

denominada simplesmente “Anuente”. 

 

 

As Partes acima qualificadas têm entre si, justo e acordado, celebrar o presente 

Contrato de Prestação de Serviços de Viagem Esportiva e Outras Avenças 

(“Contrato”), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

1. Objeto 

 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de 

planejamento, organização e execução de um Pacote de Viagem Esportiva, 

pela Contratada aos Contratantes, para participação do Passageiro no 

Torneio Internacional denominado Disney Cup International 

(“Competição”), que ocorrerá na Cidade de Orlando, Estado da Flórida, 

Estados Unidos da América, conforme descritivo de serviços constante do 

Anexo I. 

 

1.2. Considerando o Cronograma da Competição, a Contratada idealizou a 

programação e roteiro para a participação do grupo de passageiros 

(“Grupo”) aos parques temáticos Disney, Universal Studios, dia de compras e 

etc., conforme Anexo II. 

 

1.3. O Passageiro menor de 18 anos que viajar desacompanhado dos pais e/ou 

responsável, deverá atender a todos os passeios, horários de saída e chegada, 

jogos etc., cumprindo integralmente o Anexo II. Não será facultado ao 

Passageiro menor desacompanhado alterar a programação, ficar no hotel 
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e/ou mais tempo nos parques, que não os previamente estabelecidos e 

acompanhados pela Contratada. 

 

1.4. A seu exclusivo critério, a Contratada poderá cancelar, adiantar ou adiar 

qualquer programa ou modificar o itinerário, se necessário for, para a 

segurança, conforto do Grupo e/ou para melhor adequação da programação 

às condições meteorológicas. 

 

2. Preço e Forma de Pagamento 

 

2.1. Os Contratantes pagarão o preço previsto no Anexo I (“Preço”), nas 

condições nele estabelecidas. O pagamento será realizado mediante 

Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta corrente de 

titularidade da Contratada ou mediante boletos bancários a serem 

emitido pela Contratada e encaminhado aos Contratantes, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias do vencimento. 

 

2.2. No Preço estão incluídos: (i) passagens, ingressos, estadias, inscrições e 

traslados, conforme descrito no Anexo I; (ii) remuneração do pessoal 

utilizado na prestação dos serviços; e, (iii) impostos e demais tributos 

incidentes diretamente na prestação dos serviços ora contratados. 

 

2.3. Em caso de atraso no pagamento do Preço, serão devidos multa de 2% (dois 

por cento), mais juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, 

calculados pro rata die, sobre a parcela em atraso até a data do efetivo 

pagamento.  

 

2.4. Em caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a Contratada poderá optar pela 

rescisão deste Contrato, com o consequente cancelamento das reservas do 

Passageiro, bem como à cobrança da multa prevista na Cláusula 5.2. abaixo. 

 

3. Responsabilidades das Partes/Limites de Responsabilidades 

 

3.1. A Contratada é responsável pelo planejamento, organização e execução da 

programação. 

 

3.2. Os Contratantes declaram e anuem que a Contratada depende, para 

execução final deste Contrato, da atuação de terceiros, especificamente em 

relação ao aceite e inscrição na Competição, aos serviços de transportes, 

hospedagem dentre outros.  

 

3.3. Em nenhuma hipótese, a Contratada poderá ser responsabilizada por fatos 

decorrentes de caso fortuito e força maior, modificações, atrasos e/ou 

cancelamentos de trajetos aéreos decorrentes de motivos técnicos, 
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mecânicos e/ou meteorológicos, atrasos na chegada e/ou saída de ônibus, 

fechamento de estabelecimentos incluídos nos programas, fenômenos 

naturais como terremotos, furacões, tufões, tempestades de neve ou granizo 

ou ainda greves, problemas políticos, cancelamento ou adiamento de shows, 

espetáculos, eventos esportivos, fechamento de aeroportos, estradas e todo 

e qualquer problema/fator, não aqui especificados, fora do controle de 

atuação da Contratada, estando cada fornecedor sujeito à legislação 

específica pertinente.  

 

3.4. A Contratada também não será responsável por fatos decorrentes dos 

serviços e/ou fornecimentos de terceiros ou ocorrências provocadas pelos 

Contratantes e/ou Passageiro, em especial quanto a seus pertences e 

comportamento. 

 

3.5. Os Contratantes são os únicos responsáveis por toda a documentação de 

necessária ao Passageiro, incluindo, mas não se limitando a vistos, vacinas, 

autorização de viagem para menores, passaporte com no mínimo 06 (seis) 

meses de validade na data de embarque, cédula de identidade, atestados de 

saúde, etc. A Contratada não terá qualquer responsabilidade por 

providenciar a documentação referida nesta Cláusula, pagá-la ou conferi-la. 

 

3.6. Os Contratantes serão responsáveis pela orientação do Passageiro quanto 

ao dispêndio de dinheiro, comportamento com demais passageiros do Grupo 

e observância das legislações brasileira e dos Estados Unidos da América, 

assim como das normas da Contratada, da Anuente e do Campeonato. Não 

serão permitidos, dentre outros: (i) o uso, porte, compra e/ou venda de 

quaisquer substâncias alcoólicas e/ou entorpecentes; e/ou (ii) infrações 

legais, incluindo as de baixo potencial ofensivo. 

 

3.7. Os Contratantes serão responsáveis pela obtenção do visto americano e pela 

entrada do Passageiro nos Estados Unidos da América, mesmo que este 

esteja com visto americano válido. A decisão final de ingresso do Passageiro 

no país de destino é única e exclusiva do seu Departamento de Imigração. 

3.8. Os Contratantes obrigam-se a adquirir seguro de viagem internacional, com 

cobertura médica e hospitalar.  

 

3.9. A Anuente disponibilizará um corpo técnico para acompanhamento de seus 

Alunos, composto por 02 (dois) técnicos de futebol e 02 (duas) pessoas 

auxiliares fluentes no idioma inglês. 

 

3.10. A Anuente não será responsabilizada pelo transporte aéreo, marítimo e/ou 

terrestre, internacional ou nacional, bem como hospedagem ou alimentação 

dos interessados em aderir ao Pacote de Viagem, sendo tais custos de 



Página 4 de 11 

 

responsabilidade exclusiva de cada um dos Contratantes, da Contratada 

e/ou de terceiros contratados para esta finalidade. 

 
3.10.1. A Anuente não responde por reclamações sobre o comportamento de outras 

pessoas hospedadas no mesmo hotel ou viajando no mesmo ônibus.  

 

3.11. A Contratada e Anuente não se responsabiliza por furtos, roubos ou 

extravios de bagagem e/ou objetos pessoais do Passageiro. 

 

3.12. A Contratada e a Anuente não se responsabiliza por acidentes e/ou 

doenças, de qualquer ordem, que porventura venham a ocorrer com o 

Passageiro durante a viagem. 

 

4. Obrigações da Contratada 

 

4.1. Além das demais previstas neste Contrato, são obrigações da Contratada: 

 

a) Realizar, através de mão de obra própria, devidamente treinada e 

preparada, a execução do objeto deste Contrato, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade e gerenciamento direto todo o pessoal necessário à 

execução do objeto contratual, responsabilizando-se legal, administrativa 

e tecnicamente. 

 

b) Encarregar-se da contratação de pessoal especializado e necessário para 

a execução do objeto contratual, arcando com todas as obrigações 

referentes a salários, seguros, encargos sociais, previdenciários e demais 

encargos trabalhistas, que existam ou venham a existir. 

 

c) Providenciar a contratação de terceiros prestadores de serviços, dentro 

do mais rígido critério de avaliação de mercado onde são observadas 

todas as especificações legais referentes à qualidade das companhias 

aéreas, dos hotéis, meios de transporte contratados, entre outros, 

cabendo quaisquer responsabilidades decorrentes dessas prestações de 

serviço aos terceiros contratados. 

 

d) Acompanhar e auxiliar o Passageiro para realização do check-in junto à 

companhia aérea e hotel, bem como em restaurantes, hospitais, first-aid 

e, ainda, nos demais passeios oferecidos. 

 

e) Todos os documentos de responsabilidade da Contratada tais como, 

bilhetes aéreos eletrônicos, vouchers, dentre outros, além do kit de 

viagem, deverão ser entregues aos Contratantes com no mínimo 10 

(dez) dias de antecedência da data do embarque. No caso de grupos de 

menores desacompanhados, as passagens aéreas originais ficarão sob a 
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responsabilidade da Contratada e/ou guia do Grupo, por motivos de 

segurança. 

 

5. Cancelamento e Rescisão 

 

5.1. O presente Contrato poderá ser resilido unilateralmente pelos Contratantes, 

a qualquer momento, mediante aviso prévio e por escrito à Contratada. 

 

5.2. O reembolso do valor devido aos Contratantes será calculado pelo total 

efetivamente recebido pela Contratada, deduzindo-se os seguintes valores: 

 

5.2.1. Pedidos de cancelamento com 30 (trinta) ou mais dias de antecedência ao 

inicio da viagem/embarque do Passageiro, será devida multa rescisória 

pelos Contratantes no importe de 30% (trinta por cento) calculados sobre o 

valor total do Pacote; 

 

5.2.2. Pedidos de cancelamento com 29 (vinte e nove) até 21 (vinte e um) dias de 

antecedência ao inicio da viagem/embarque do Passageiro, será devida 

multa rescisória pelos Contratantes no importe de 40% (quarenta por 

cento) calculados sobre o valor total do Pacote; 

 

5.2.3. Pedidos de cancelamento com 20 (vinte) dias ou menos de antecedência ao 

inicio da viagem/embarque do Passageiro, será devida multa rescisória 

pelos Contratantes no importe de 60% (sessenta por cento) calculados 

sobre o valor total do Pacote. Neste último caso, não serão reembolsados os 

valores já despendidos pela Contratada com ingressos de parques e outros 

passeios já adquiridos em nome do Passageiro e não 

transferíveis/reembolsáveis. 

 

5.2.4. Como intermediários entre a cia. aérea e o passageiro, estamos sujeitos às 

regras impostas pelas transportadoras aéreas. Portanto, após a emissão dos 

bilhetes aéreos e independente dos prazos de cancelamento acima, as 

mudanças de data de viagem, mudanças de nome, transferências, 

cancelamentos e reembolsos estarão sujeitos às multas e taxas impostas pela 

cia. Aérea e serão custeados pelo passageiro, acrescidos das multas 

rescisórias acima. 

 
5.2.5. Além das multas previstas nesta Cláusula, serão deduzidas as despesas com 

multas cobradas pelos respectivos fornecedores (transportadoras, 

companhias aéreas, receptivos, hotéis, restaurantes e outros serviços), 

devidamente comprovadas e que não foram passiveis de recuperação.  
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5.3. Caso ocorra a desistência durante a viagem já iniciada e/ou impossibilidade 

de ingresso do Passageiro no país de destino, por quaisquer motivos, não 

serão devidos quaisquer reembolsos pela Contratada aos Contratantes.  

 

5.4. Quando a execução dos serviços adquiridos dependerem de um número 

mínimo de participantes no Grupo e, não sendo atingido o número mínimo, 

a Contratada reserva-se o direito de cancelar a viagem, comunicando aos 

Contratantes com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.  

 

5.4.1. Ocorrendo o cancelamento da viagem por parte da Contratada, esta 

reembolsará 100% (cem por cento) do valor total já pago pelos 

Contratantes.   

 

6. Disposições Gerais 

 

6.1. Sucessão. Este Contrato obriga as Partes e os seus sucessores a qualquer 

título.  

 

6.2. Cessão. Este Contrato possui caráter personalíssimo, não sendo permitida 

a cessão de obrigações e direitos pelos Contratantes e/ou mudança de 

Passageiro, a qualquer título. A Contratada, por sua vez, fica prévia e 

expressamente autorizada a ceder as obrigações e direitos deste Contrato 

à empresa do mesmo grupo econômico.   

 

6.3. Tolerância. A tolerância de qualquer das Partes em relação a 

descumprimento contratual da outra Parte não constituirá novação nem 

renúncia aos direitos aqui estabelecidos. 

 

6.4. Alterações. Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao 

presente Contrato somente será válido se feito por instrumento escrito, 

assinado pelas Partes. 

 

6.5. Independência. A declaração de nulidade, invalidade ou ineficácia de 

qualquer das disposições contidas no presente Contrato não prejudicará a 

validade e eficácia das demais, que permanecerão obrigando as Partes, 

como se a disposição nula, inválida ou ineficaz tivesse sido separada e 

excluída, obrigando-se as Partes a envidar seus melhores esforços no 

sentido de alcançar os objetivos da disposição nula, inválida ou ineficaz 

através de mútuo acordo, inclusive por meio de inclusão de dispositivo 

substitutivo no Contrato. 

 

6.6. Comunicações. Todas as comunicações e notificações aqui previstas serão 

consideradas como devidamente recebidas se forem entregues 
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pessoalmente ou enviadas por carta registrada com aviso de recebimento, 

para os endereços mencionados nas qualificações das Partes.  

 

6.7. Acordo Integral. Este Contrato representa a totalidade dos entendimentos 

das Partes em relação ao objeto aqui pactuado e não há declarações, 

garantias ou acordos, escritos ou verbais, expressos ou implícitos, 

relacionados ao presente Contrato que não tenham sido aqui 

expressamente especificados. Este Contrato substitui todos os acordos 

prévios, verbais ou escritos, feitos entre as Partes em relação ao objeto 

deste Contrato.  

 

6.8. Lei aplicável. Este Contrato será regido pelas Leis da República Federativa 

do Brasil. 

 

6.9. Foro. As Partes elegem o foro da Comarca de Ribeirão Preto, Estado de 

São Paulo, para dirimir quaisquer disputas decorrentes ou relacionadas ao 

objeto do presente Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

7. DO CONTRATO ELETRÔNICO 

Este contrato é firmado eletronicamente. Os contratos eletrônicos têm a mesma 

validade dos contratos comuns, tendo em vista o princípio da equivalência 

funcional entre os atos jurídicos produzidos por meios eletrônicos e os atos jurídicos 

produzidos por meios tradicionais, sendo perfeitamente válida e eficaz a 

contratação por esta forma. Assim, uma vez demonstrada a proposta e a aceitação, 

por exemplo, ao clicar em “aceitar os termos e condições” contidos no formulário 

de inscrição online; pela resposta do e-mail enviado pela GIFT TRAVEL solicitando 

confirmação, ou pelo pagamento do boleto referente à viagem, o negócio virtual 

terá existência, validade e eficácia. 

 

8. DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO PACOTE 

O contrato será considerado firmado entre as partes assim que o CONTRATANTE 

realizar o primeiro pagamento referente à viagem. 

 

E por estarem justas e combinadas, o CONTRATANTE concorda com os termos 

aqui descritos acima.  
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES DO PACOTE DE VIAGEM 

 

PACOTE DE 15 DIAS: DE 10 A 24 DE JULHO DE 2020 
 
Preço por Jogador:  US$3690  
Preço por acompanhante: US$3590 
  
O pacote Disney Cup 2020 está disponível para jogadores nascidos em 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 e 2010. 
  
A viagem contará com a presença de representantes do Grupo SEB. Quando mais de 10 jogares da 
mesma escola se inscreverem, um representante da respectiva escola também acompanhará o 
grupo. Jogadores com idade entre 9 e 12 anos precisam estar acompanhados de um adulto 
  
O que está incluído: 
• Voo São Paulo / Miami / São Paulo + Transfers para Orlando;  
• Acomodação nos Estados Unidos durante 12 noites no Hotel Disney indicado pelo torneio, quarto 

QUÁDRUPLO. O café da manhã não está incluído na diária; 
• Entrada para 4 parques da Disney (4-Day BASE Magic Your Way Ticket: Magic Kingdom, Epcot, 

Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Animal Kingdom) +  4 visitas ao Disney’s Blizzard Beach 
Water Park ou ao Disney’s Typhoon Lagoon Water Park; 

• Entrada em 2 parques da Universal Studios; 
• Seguro de Saúde Internacional; 
• Bebida não alcoólica liberada no hotel (mug for free drinks at the hotel); 
• Taxas de inscrição do torneio Disney; 
• Kit de uniforme para o torneio Disney; 
• Entrada para ESPN Wide World of  Sports® Complex durante o evento; 
• Transporte interno nos Estados Unidos para todas as atividades listadas no itinerário; 
• Acompanhamento de profissionais credenciados. 
  
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
Para se hospedar em quarto triplo, adicionar US$175 por pessoa/pacote e para quarto duplo, 
adicionar US$295 por pessoa/pacote. 
 
O pacote Disney não inclui alimentação. Jogadores e acompanhantes devem estimar o valor de 
USD $45 diários para as refeições, média de USD $15 por refeição. Para evitar que os participantes 
tenham valores em espécie, sugerimos a compra de um cartão pré-pago internacional, que poderá 
ser adquirido em uma casa de câmbio no Brasil ou nos principais bancos brasileiros.  
 
O voo do grupo tem saída do aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Participantes de outras 
cidades deverão encontrar com o representante da TetraBrazil no aeroporto 4 horas antes do 
embarque para os EUA. A responsabilidade do custo do deslocamento até o aeroporto de 
Guarulhos e o retorno à cidade de origem é do participante e será feito por conta própria. 
 
FORMA DE PAGAMENTO  
Pagamento parcelado via boleto bancário em até 10 vezes sem juros. (dependendo da data da 
primeira parcela) 
  
Cotação do dólar de acordo com o dólar turismo(venda) do dia do fechamento do pacote de cada 
passageiro: https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/dolar-turismo-estados-unidos/ 
  
Após o preenchimento do formulário de adesão, em um prazo de até 72 horas você receberá um 
extrato e os boletos das parcelas via e-mail, de acordo com o selecionado acima. 
  
Caso necessite outro plano de pagamento, favor entrar em contato. 
 
Caso necessite outro plano de pagamento, favor entrar em contato. 
Contrato: ONLINE → www.challengerworldtours.com/seb    

http://www.challengerworldtours.com/seb
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ANEXO II 
CRONOGRAMA DA COMPETIÇÃO 

PROGRAMAÇÃO E ROTEIRO DO PACOTE 

Dia 1: sexta– 10 de Julho 
Vôo p/ EUA 
  
Dia 2: sábado – 11de Julho 
Tour de Compras 1 - Walmart 
Check in at Disney Pop Century Resort 
  
Dia 3: domingo – 12 de Julho 
Blizard Beach 
Cerimônia de abertura Disney Cup 
  
Dia 4: segunda- feira– 13 de Julho 
Disney Cup: fase inicial 
Disney Springs 
 
Dia 5: terça-feira – 14 de Julho 
Disney Cup: fase inicial 
Outlet   
  
Dia 6: quarta-feira – 15 de Julho 
Disney Cup: fase inicial 
Disney’s Hollywood Studios 
  
Dia 7:  quinta-feira – 16 de Julho 
Disney Cup: fase inicial 
Florida Mall 
  
Dia 8: sexta- feira – 17 de Julho 
Disney Cup: fase final 
Disney Water Park - Blizard Beach 
  
Dia 9: sábado – 18 de Julho 
Disney Cup: fase final 
Epcot Center 
  
Dia 10: domingo– 19 de Julho 
Disney Cup: fase final 
Universal Studios 
  
Dia 11: segunda-feira– 20 de Julho 
Disney Cup: fase final 
ISLAND OF ADVENTURES 
  
Dia 12: terça- feira – 21 de Julho 
Animal Kingdom 
  
Dia 13: quarta-feira – 22 de Julho 
Magic Kingdom 
  
Dia 14: quinta-feira – 23 de Julho 
Voo de volta ao Brasil 
  
Dia 15: exta-feira – 24 de Julho 
Chegada no Brasil 
  
Obs: as datas dos voos de ida e de volta podem sofrer uma pequena alteração, mas sempre respeitando 
o número de noites e demais inclusões do pacote. 


