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OFÍCIO 006/2018 

 

Aos filiados a FCTKD 

Assunto: Curso Estadual de Arbitragem 2018 

 

Prezados Senhores. 

  

 Acontecerá na cidade de Jaraguá do Sul no dia 18 de março, o curso estadual de 

formação de árbitro. Uma grande oportunidade para técnicos, árbitros e atletas, de ficarem 

por dentro das regras de arbitragem. 

 

 Realização: FCTKD; 

 Apoio: Secel – Jaraguá do Sul; 

 Local: Auditório da Arena Jaraguá - R. Gustavo Hagedorn, 636 - Nova Brasília, 

Jaraguá do Sul - SC, 89254-700; 

 Data: dia 18 de março; 

 Aptos a participar: Todos os filiados a FCTKD; 

 Certificação: Todos receberão certificado de participação; 

 Como se inscrever: As inscrições devem ser feitas pelos mestres ou professores 

responsáveis através do sistema SGF pelo prazo estipulado no cronograma. 

 Valor das inscrições: até 13 de março R$120,00 com desconto pelo sistema SGF 

(que irá gerar um boleto na hora). Após essa data, o sistema será fechado, e as 

inscrições somente poderão ser feitas no dia do curso. Inscrições na data do curso 

sem desconto serão de R$150,00.  Aqueles que se inscreveram pelo sistema SGF, 

porém não pagaram o boleto conforme data de vencimento, poderão pagar a 

inscrição no dia do curso, porém também sem desconto. 

 

CRONOGRAMA: 

 13 de março: último dia para inscrição pelo sistema SGF com desconto; 

 15 de março: último dia para pagamento do boleto com desconto; 

 18 de março:  - 8 horas da manhã, credenciamento; 

- 9 horas, início do curso; 
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- 12 horas, parada para almoço; 

- 13:30 reinício do curso; 

- 17 horas, previsão para o termino. 

  

Jaraguá do Sul, 07 de março de 2018. 

 

 

Allan Fabio Siqueira 
Presidente 
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