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Ofício 01/2020 

 

Jaraguá do Sul/SC, 09 de janeiro de 2020 

Alterado em 15/01/2020 

 

Aos filiados à FCTKD (Federação Catarinense de Taekwondo). 

 

Assunto: 1º Training Camping De Verão Da FCTKD. 

 

Prezados senhores. 

 

Acontecerá na cidade de São Bento do Sul, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, o 1º 

Training Camping De Verão Da FCTKD. Configura-se em oportunidade ímpar para os 

atletas que irão participar do Grand Slam 2020. 

 

REALIZAÇÃO:  

 Federação Catarinense de Taekwondo – FCTKD. 

ORGANIZAÇÃO: 

 Associação São Bento do Sul de Taekwondo. 

APOIO:  

 DEZDAN. 

OBJETIVO: preparação dos atletas catarinenses para o Grand Slam 2020. 

 

LOCAL: Ginásio  Annes Gualberto, Rua Vigando  Kock, s/n, Centro: 

https://www.google.com/maps/place/Gin%C3%A1sio+de+Esportes+Annes+Gualbert

o/@-26.2433191,-

49.3806642,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x93e16ff06b2a1d3c!8m2!3d-

26.2433191!4d-49.3806642.  

 

https://www.google.com/maps/place/Gin%C3%A1sio+de+Esportes+Annes+Gualberto/@-26.2433191,-49.3806642,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x93e16ff06b2a1d3c!8m2!3d-26.2433191!4d-49.3806642
https://www.google.com/maps/place/Gin%C3%A1sio+de+Esportes+Annes+Gualberto/@-26.2433191,-49.3806642,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x93e16ff06b2a1d3c!8m2!3d-26.2433191!4d-49.3806642
https://www.google.com/maps/place/Gin%C3%A1sio+de+Esportes+Annes+Gualberto/@-26.2433191,-49.3806642,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x93e16ff06b2a1d3c!8m2!3d-26.2433191!4d-49.3806642
https://www.google.com/maps/place/Gin%C3%A1sio+de+Esportes+Annes+Gualberto/@-26.2433191,-49.3806642,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x93e16ff06b2a1d3c!8m2!3d-26.2433191!4d-49.3806642
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APTOS A PARTICIPAR: atletas classificado para o Grand Slam 2020, em todas as 

categorias de Kyorugui, de acordo com ofício do evento nacional, disponível no site 

da CBTKD, link https://cbtkd.com.br/taekwondo/evento/520/grand-slam-2020. 

  

OBSERVAÇÕES GERAIS: para os atletas que participarem do 1º Training Camping 

De Verão Da FCTKD, esta pagará a inscrição no Grand Slam 2020, desde que o 

referido atleta esteja apto, conforme ofício da CBTKD, constante em link supracitado. 

1. Para desfrutar o benefício de ter sua inscrição paga pela FCTKD, o atleta 

deverá preencher e assinar TERMO DE COMPROMISSO constante no final 

deste ofício. No caso de atletas menores de idade, o TERMO DE 

COMPROMISSO deverá ser assinado pelo pai ou responsável, e apresentado 

junto de cópia assinada do RG ou CNH deste. Em todos os casos, serão 

cobrados documentos pessoais (RG e CPF) dos atletas (independente da 

idade) e pais ou responsáveis (para os menores). 

2. Aos atletas que se enquadrarem neste ofício, a FCTKD pagará apenas a 

inscrição do Grand Slam. Todas as demais custas (transporte, alimentação, 

hospedagem e afins) para participação no Grand Slam ficam a cargo do atleta. 

3. Os atletas que se inscreverem no evento da FCTKD NÃO deverão se inscrever 

no Grand Slam 2020, ficando sua inscrição a cargo da FCTKD.   

4. O atleta que, estando apto ao Grand Slam 2020, não se inscrever no  1º 

Training Camping De Verão De Taekwondo da FCTKD e quiser participar do 

evento nacional, deverá inscrever-se por conta própria segundo ofício do 

mesmo evento disponível no site da CBTKD, arcando com todas as despesas. 

5. É obrigatório que todo atleta esteja com sua anuidade da CBTKD em dia. 

6. Em hipótese alguma a FCTKD ressarcirá pagamentos de atletas que já tiverem 

feito o pagamento antecipado para a CBTKD. 

PROTETORES: cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição 

completo: antebraço, perna, genital (masculino e feminino obrigatórios), luva, bucal, 

tórax, raquete e aparador. 

 

INSCRIÇÃO:  

https://cbtkd.com.br/taekwondo/evento/520/grand-slam-2020
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1. Como se inscrever: as inscrições devem ser realizadas através do e-mail 

atendimento@fctkd.com.br, até o dia 17 de janeiro de 2020 (sexta-feira). 

Deverão ser enviados ao e-mail indicado o nome completo do atleta, 

graduação, categoria de idade e peso. Não serão aceitas inscrições com dados 

faltantes. 

2. O número de participantes no 1º Training Camping De Verão De 

Taekwondo da FCTKD será limitado em 40 atletas, valendo a ordem de 

inscrição. 

3. Valores: 

a. Inscrição gratuita para classificados para o Grand Slam 2020. 

b. NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES APÓS A DATA ACIMA FIXADA.  

 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

 Sexta, 24 de janeiro: 

09h às 10h – Recepção das equipes.    

11h às 11h40min – Reunião da comissão técnica. 

14h às 16h – Primeiro treino.  

17h às 18h – Segundo treino. 

18h20min às 19h - Mesa redonda com os técnicos. 

 Sábado, 25 de janeiro: 

09h às 10h30min – Primeiro treino.  

15h30min às 17h30min – Segundo treino. 

18h às 18h30min - Mesa redonda com os técnicos.   

 Domingo, 26 de janeiro 

08h30min às 10h – Treino. 

10h10min às 10h40min – Considerações finais e encerramento. 

 

Obs. 1: os treinos das categorias infantil e cadete serão no mesmo horário das 

categorias juvenil e adulto, mas em quadra separada.  

mailto:atendimento@fctkd.com.br
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Obs. 2: Os horários serão seguidos rigorosamente. Quem chegar atrasado não 

participará do treino em andamento.  

Obs. 3: Programação sujeita a alterações, podendo sofrer ajustes conforme 

necessidades do evento.  

 

ALOJAMENTO: informações no WhatsApp (47) 9966-7542 – Mestre Antônio Jauri. 

 

IMPORTANTE: o atleta que, tendo sua inscrição paga pela FCTKD não 

comparecer ao Grand Slam 2020, reprovar na pesagem ou por qualquer motivo, 

for desclassificado, deverá ressarcir o valor integral à FCTKD com multa de 100 

reais, em um prazo máximo de 10 dias após o evento. 

 

Qualquer situação não constante no presente ofício será resolvida pela diretoria 

técnica da FCTKD, em consonância com a presidência da instituição.  

 

Sem mais a tratar, subscrevo. 

 

 

 

Allan Fabio Siqueira 
Presidente da FCTKD 
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TERMO DE COMPROMISSO, Training Camping De Verão - ADULTOS 

 

 

Eu _____________________________________ atleta de Taekwondo devidamente 

filiado a FCTKD, portador do CPF: ___. ___. ___-___declaro que vou participar do 

Grand Slam 2020, evento que acontecerá no estado do Espírito Santo, nos dias 06 a 

09 de fevereiro deste ano, e aceito que a FCTKD pague minha inscrição neste evento 

sendo que: 

 

a) Tenho ciência que a FCTKD pagará minha a inscrição total do evento; 

b) Tenho ciência de que deverei estar em dia com a minha anuidade na 

CBTKD; 

c) Tenho ciência de que passagem, hospedagem, alimentação e demais 

gastos são por minha conta como atleta; 

d) Tenho ciência de que caso eu não compareça ao evento, ou seja 

desclassificado do mesmo por qualquer motivo, deverei devolver o valor 

integral da inscrição para a FCTKD, com multa adicional de R$ 100,00 e 

um prazo máximo de 10 dias pós-evento para efetuar o pagamento. 

 

Assumo também, total responsabilidade sobre minha posição nesta competição, 

cumprindo assim todas as normativas da FCTKD. 

 

Sem mais para o momento 

 

___/___/____ 

 

 

_________________________________ 

Atleta 
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TERMO DE COMPROMISSO, Training Camping De Verão - MENORES  

 

Eu _____________________________________ atleta de Taekwondo devidamente 

filiado a FCTKD, portador do CPF: ___.___.___-___, neste caso representado pelo 

meu responsável legal ___________________________________, portador do CPF 

___.___.___-___, declaro que vou participar do Grand Slam 2020, evento que 

acontecerá no estado do Espírito Santo, nos dia 06 a 09 de fevereiro deste ano, e 

aceito que a FCTKD pague minha inscrição neste evento, sendo que: 

 

a) Tenho ciência que a FCTKD pagará minha a inscrição total do evento; 

b) Tenho ciência de que deverei estar em dia com a minha anuidade na 

CBTKD; 

c) Tenho ciência de que passagem, hospedagem, alimentação e demais 

gastos são por minha conta como atleta; 

d) Tenho ciência de que caso eu não compareça ao evento, ou seja 

desclassificado do mesmo por qualquer motivo, deverei devolver o valor 

integral da inscrição para a FCTKD, com multa adicional de R$ 100,00 e 

um prazo máximo de 10 dias pós-evento para efetuar o pagamento. 

e) Apresentarei junto com esta declaração, uma cópia do RG de meu 

responsável legal, assinada por ele. 

 

Assumo também total responsabilidade sobre minha posição nesta competição, 

cumprindo assim todas as normativas da FCTKD. 

 

Sem mais para o momento 

 

___/___/____ 

 

 

Atleta 

 

Responsável Legal 


