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Desde 2000, o Grupo Danone organiza anualmente a Danone Nations Cup, uma competição de
futebol internacional voltada para crianças entre 10 e 12 anos. Em 2016, cerca de 32 países dos
quatro cantos do mundo participarão da Copa, dando oportunidade a 2,5 milhões de crianças
de compartilhar desta aventura.
Esta carta Fair Play destina-se a garantir que os valores estabelecidos pela Danone Nations Cup
sejam firmados e que as crianças estejam protegidas contra qualquer tipo de prática inadequada
ou injusta.
A Danone Nations Cup coloca os jogadores e o jogo no coração de cada torneio tanto nas etapas
nacionais como na final mundial.
Os organizadores que participam na Danone Copa das Nações se comprometem a observar
estes valores garantindo que ao longo da competição sejam praticados por todos.
Competições Nacionais e Final Mundial
A Danone Nations Cup é um evento praticado em 32 países selecionados pelo Grupo Danone.
As equipes campeãs dos Torneios Nacionais, compostas por 12 jogadores, representarão seus
respectivos países durante 3 dias de competições no Mundial DNC.
Idade dos atletas
Os meninos e meninas que participarão das Torneios Nacionais e Final Mundial da edição de
2016 deverão ter data de nascimento entre 01 /01 /2004 e 31 /12/2005.
Regras e leis do jogo:
As regras da Fifa se aplicam a Danone Nations Cup, juntamente com as adaptações especificas
da Federação Francesa de Futebol.
Os valores da Danone Nations Cup:
O esporte está intimamente associado com altos valores morais, tornando-o uma ferramenta
educacional excepcional e oportunidade ímpar para o desenvolvimento pessoal, integração
social e promoção humana.
Transportando para o espírito do jogo, significa respeitar todos os valores humanos que devem
sempre vir antes da competição em si.
Os valores-chave da Danone Copa das Nações são:
- Humanismo
- Abertura
- Proximidade
- Entusiasmo
Os valores representam o que deve ser fiel. Eles devem orientar a nossa forma de trabalhar e
desenvolver a Danone Nations Cup.
Eles expressam os princípios organizacionais e que possamos colocá-los em prática em cada
evento nacional e internacional.

Humanismo
"Humanismo significa partilha, responsabilidade, respeito ao outro"
Organizar envolve a elaboração das leis do jogo e regras desportivos e aplicá-los aos
participantes garantindo igualdade a cada um.
Respeitar as regras, os árbitros, os adversários e companheiros de equipe é o dever de todos. O
respeito mútuo é essencial para uma competição justa.

Abertura
"A diversidade é uma fonte de riqueza e alterá-la é uma oportunidade constante."
Oferece a uma equipe a chance de conquistar coletivamente o seu lugar na Final Mundial,
dando oportunidade a todos jogadores, independentemente do seu nível individual.
O evento proporciona um "encontro e ambiente de partilha”.
O esporte une as pessoas através do esforço, independente de sua classe social, cultural,
opiniões ou crenças.
O Danone Nations Cup é uma escola onde a tolerância e a solidariedade são os principais temas
ensinados e onde os alunos são aproximados.
Promove a comunicação com todos os parceiros institucionais do futebol, autoridades
esportivas, jogadores, técnicos, professores, árbitros, etc.

Proximidade
"Aproximando significa começar a entender um ao outro. Entendimento significa adaptar. "
Significa que o evento é acessível ao maior número possível de crianças em cada país, tendo em
canta que a participação é gratuita.
Significa tornar possível o sonho de jogar em um torneio de prestígio internacional.

Entusiasmo
"Não há limites ...as adversidades são os únicos obstáculos a serem superados."
Organizar um evento esportivo que dá a cada criança a oportunidade de participar e desfrutar
por jogar uma Copa adequada e organizada.

Valores Fair Play
Declaro estar ciente dos valores FAIR PLAY e comprometo-me a divulgar os conceitos deste
documento para os atletas da minha equipe.

Nome do Estabelecimento: _______________________________________________________

Nome do Professor/Técnico: _____________________________________________________

RG/CPF: ______________________________________________________________________

Estado e data: _________________________________________________________________

Assinatura do Professor/Técnico: __________________________________________________

*todas as folhas devem estar rubricadas

