
Prezados atletas,  
 
De acordo com o compromisso assumido na reunião do dia 14 de setembro entre os atletas que disputaram a 1ª etapa do CBVP OPEN, Campo Grande/MS e 
a direção da CBV, explicamos o benefício que será concedido aos atletas para adquirirem passagens pelo acordo existente entre a Gol e a CBV com descontos 
de 75% do valor da tarifa cheia para a temporada 2017/2018. Informamos abaixo os procedimentos para utilização deste benefício : 
 
1º passo – Entrar no site da GOL e escolher os voos com os trechos – cidade origem, cidade de destino, datas de ida e volta, número do voo e horários 
previstos; escolher também uma 2ª opção de (trecho alternativo) , tanto para ida quanto para a volta,  no caso de não haver disponibilidade na primeira opção 
escolhida será considerada a 2ª opção de reserva. 
 

2º passo – Preencher o formulário abaixo e enviar para o email : voleidepraia@volei.org.br   colocando como assunto  “Emissão de passagem aérea para 
a  XXX etapa do CBVP OPEN na cidade de XXXXXXXXX-XX(Estado) 
 
 

 
 
 
3º passo – Ao receber os dados acima a CBV fará a reserva do voo solicitado e encaminhará para o interessado os localizadores, e a tarifa aplicada para o(s) 
trecho(s) solicitado(s).  Após essa informação da CBV o(a) beneficiário, deverá procurar um balcão da Gol Linhas Aéreas em qualquer aeroporto e efetuar o 
pagamento, o referido também poderá ser realizado via telefone, para tanto o(a) beneficiário deverá ligar para 0300 115 2121 e efetuar o pagamento, 
informando  o localizador do bilhete (código da reserva) e seguindo as orientações da companhia aérea. 
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       Observações:  
 

a. Benefício concedido de dois bilhetes para as 16 duplas do Ranking e dois bilhetes até as 32 duplas do Qualifying por etapa. O passageiro poderá 
ser o atleta ou membro da comissão técnica indicado por ele.  
 

b. Após o pagamento do bilhete da passagem aérea a CBV não poderá realizar troca ou antecipação de voo, este procedimento será de 
responsabilidade exclusiva de cada beneficiário que deverá procurar a empresa Gol Linhas Aéreas, sendo o mesmo responsável por qualquer custo 
adicional. Os atletas terão até a 3ª feira da semana anterior que antecede o evento para solicitação da emissão das passagens aéreas. 

 

c. As reservas serão realizadas de acordo com a disponibilidade dos voos da companhia aérea, não tendo como a CBV garantir vaga no voo escolhido. 

Os bilhetes só serão emitidos após o encerramento das inscrições para cada etapa. 
 

d. O nome “Júnior” isoladamente como sobrenome não deverá utilizado, por exemplo: 
              Nome – Gabriel –        Sobrenome – Júnior – não permitido  
              Nome – Gabriel -         Sobrenome – Freitas Júnior – Permitido 

 
e. A chance de êxito da escolha dos voos está relacionada a antecedência da solicitação, sendo assim, quanto mais cedo a solicitação mais chance de 

êxito. 
 

f. Importante deixar claro, que esse benefício está relacionado ao patrocínio da GOL com a CBV.  Reincidido o contrato da Gol com a CBV esse 
benefício automaticamente será cancelado. Esclarecendo ainda, que durante as negociações de renovações contratuais, poderá haver etapas sem 
o benefício até a assinatura do contrato e implantação dos sistemas. 

 
g. Informamos também, que ao receberem o localizador com o valor, analisem se é vantagem ter o benefício, pois muitas vezes as promoções 

efetuadas pelas companhias aéreas podem ser mais favoráveis. 
 

h. Aproveitamos a oportunidade, para solicitarmos aos beneficiários postarem foto nas redes sociais e se possível marcarem a GOL e a, CBV. 
Esclarecemos, que não estamos condicionando o benefício a esta contrapartida, apenas entendemos que será positivo para o sucesso desta 
parceria.  
 
 



 


