TERMO DE RESPONSABILIDADE (individual)
EVENTO: MUNDIAL DE KARATE IKU

De 17 a 20 de OUTUBRO de 2019, FORTALEZA CE

Nome Da Entidade estadual: ____________________________________________

NOME DO Presidente estadual :
Eu, __________________________________ portador do RG______________
e CPF ___________________
na qualidade de responsável pelo menor ___________________________________________, inscrito para participar do
Mundial de Karate IKU, promovido pela CEEBK- IKU, portador do RG______________
e cpf ___________________ declara, pelo presente, que tenho pleno conhecimento
das Regras, Regulamentos, código disciplinar e Normas que regem este evento,
comprometendo-me a cumprir fielmente os dispositivos dos mesmos, assumindo todas
e quaisquer responsabilidades administrativas, civis ou criminais por tudo que possa
ocorrer, antes, durante e após a realização das competições, quer por danos físicos ou
morais, isentando a CEEBK, os dirigentes da mesma, as entidades adversárias, os
atletas adversários e toda e qualquer pessoa física ou jurídica vinculada direta ou
indiretamente à Entidade responsável, realizadora do evento mencionado, isentando,
também, a CEEBK- IKU, seus patrocinadores e qualquer Entidade Pública ou Privada,
da participação de qualquer vantagem pecuniária, material ou de qualquer lucro
oriundo de patrocínio, ajuda, subvenção ou de arrecadação pela cobrança de ingressos
relativos ao evento aludido, quer por parte de sua entidade, quer por parte de seus
atletas, técnicos e delegados, vinculados ou não à sua entidade, assumindo, ainda, a
total responsabilidade
pela participação do menor citado, inscrito no evento,
apresentando dados de inscrição anexo, ciente de que erros causarão
desclassificação, com perda do valor da inscrição, e que seguindo normas IKU, em
caso de necessidade de correção, deverei arcar com novo pagamento de inscrição,
finalizando este termo que por escrito ficará arquivado na entidade da qual sou o
Representante, firmando o presente TERMO, em duas vias de igual teor, para que
possa produzir os devidos e indispensáveis efeitos de ordem jurídica e legal, devendo
uma via ficar em poder da entidade e a outra arquivada na Secretaria da CEEBK.

Cidade:________________________ Data: ____/____/_____

___________________________________________________
Assinatura do atleta (maior de 18 anos)
(reconhecer firma)

DADOS DE FICHA DE INSCRIÇÃO MUNDIAL DE KARATE IKU 2019
Nome completo
Data de nascimento
Idade (dia do evento)
Graduação
Estilo
Peso
Sistema

de

luta

(

) Shobu Nihon (até 12/13 anos) (

) Shobu sanbom (

) Shobu ippon

(escolha 1)

Estou ciente de que:
- esta ficha de inscrição deve ser enviada e o valor de R$ 250,00 (referente a
inscrição de categoria individual) depositado em conta CEEBK Itau ag 0707 cc 03491-4
até o prazo máximo de 30/09/2019 (quando se encerram as inscrições de atletas
brasileiros);
- com os dados acima a CEEBK realizará minha inscrição no sistema online da
IKU e que, qualquer erro ou mudança de peso no dia do evento, automaticamente
cancela a inscrição durante o dia de conferência, e que, neste caso, para que haja
correção e mudança de categoria é obrigatório o pagamento de nova taxa de inscrição,
seguindo as regras internacionais (sem que haja qualquer possibilidade de devolução
de valores por conta de desclassificação ou desistência).
- atrasos na presença em categoria e o não comparecimento seguindo a
programação de minhas disputas geram desclassificação automática sem
ressarcimento de valores.
- para encomendas de agasalhos a data máxima que será considerada como
hábil para a confecção será dia 30/08/2019, devendo ser enviado o tamanho desejado
acompanhando a tabela de confecção e depositar de imediato (quando encomenda for
solicitada) o valor de R$ 250,00 (referente a inscrição de categoria individual)
depositado em conta CEEBK Itau ag 0707 cc 03491-4.
- obrigatório em todos os kimonos, o emblema CEEBK deve ser posicionado do
lado esquerdo do peito identificando atletas brasileiros. Solicite o seu no período de
01/03/2019 a 30/09/2019. O valor de R$ 15,00 (referente ao emblema) deve ser
depositado em conta CEEBK Itau ag 0707 cc 03491-4.

Cidade:________________________ Data: ____/____/_____

___________________________________________________
Assinatura do responsável (menor de 18 anos)
(reconhecer firma)

