
 

47th BRAZILIAN TAEKWONDO FESTIVAL  
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
INDIVIDUAL (1) 

Colabore com os organizadores enviando antecipadamente 

Fazer marca de ⌧ que vai participar.  (Xerocar quando for necessário) 

 
Nome:      E-mail:   
Cidade Estado Telefone Residencial Comercial ou Celular (operadora) Sexo 

        (__________)           (� Masc,  � Fem.) 
Nome do Técnico   Academia ou Equipe 

           

� OFICIAIS. (� Mestre,   � Técnico,   � Médico,  � Outro              ) 

� BRAZIL TAEKWONDO GAMES    (�Mirim,  �Inf.  �Junior,  �Adulto,  �Master) (R$ 100.00) 
 C Ó D I G O - n u m e r o  FAIXA (DAN/ GUB)    IDADE    PESO (KG) CATEGORIA 

 *               

� 20o MUNDIAL DE DUPLAS   (Inscrição R$ 160.00 por equipe)   Código e Peso:   DU - _____ 
Dados do Parceiro 

Nome:    Idade:          Peso:    Faixa.:   
Cidade          Estado Tel: E-mail: 

     ( )      

� 19o BRAZIL MUDO GAMES  CODIGO(S):    ,   e    
 1 Evento ; R$ R$ 50.00; 2 Eventos : R$ 80.00.  3 Eventos : R$ 100.00.  PS de Duplo ou  Familia : R$ 30.00/atleta 
 
Parceiro(s) Dupla ou Familia ou Equipe:   

� 19º Seminários Internationais Arbitragem Kyurugui (27/7) e � Poom-se (28/7)  
 Com Grão-mestre JANG Soonmin e Oscar Cordova.     Investimento: 1 Seminario: R$ 100.00.  2 Seminarios: R$ 180.00    

 
 

Acompanhados de comprovante de depósito no dia ______/ _____/ 2017, nominal à: MKL Ltda. 

Banco Bradesco,  Agência 496,   C/C. 65.564-3 Valor Total de Depositados são: R$   .00   

Participação das:            
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 Eu e/ou meu parceiro de dupla ou minha equipe, declaramos que, ao nos inscrevermos nesta Comemoração do 
47o Aniversário do Taekwondo Brasileiro, sou/somos inteiramente responsáveis pela nossa integridade física, isentando 
os realizadores, organizadores, organizações, entidades, patrocinadores e demais membros do torneio, de toda e 
qualquer responsabilidade por acidentes que venham nos ocorrer, dentro das atividades do evento e nos transportes.  
Declaramos ainda, desde já compreendo que o Taekwondo é um esporte de combate, que impõe alto contato físico e que 
por isto há riscos de acidentes.  Estamos cientes em atender às regras da competição, concernentes ao esporte. 
 Por fim, declaramo-nos cientes de que se houver algum impedimento médico ou físico para participação na 
competição, devamos levar tal fato ao conhecimento dos organizadores e abandonar o torneio.  Caso não comuniquemos 
nossa real condição física, estaremos assumindo todos os riscos inerentes aos nossos atos.  Também, estamos 
outorgando todos os direitos de divulgação sobre nossa imagem para divulgações (TV, Jornais, Revistas, Internet, 
Cartaz e etc.,) a serem feitas a qualquer tempo deste evento, organizadoras, entidades e patrocinadores sem nenhuma 
compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto qualquer outra permissão verbal ou por escrito. 
 
Ass. do participante (1) Resp (se menor de 18) Relação 

 :      
Ass. do participante (2)  Resp (se menor de 18) Relação 

 :      
Nome do Técnico Ass. do Técnico Data 

       

Uso dos Organizadores 

Para participação de EQUIPES, copiar o Termo de Responsabilidade e recolher a assinatura de seus atletas ou dos responsáveis (no caso de 
menores) individualmente. 

INSCRIVA-SE JÁ  
Não fique fora do melhor festival no Brasil  



47th BRAZILIAN TAEKWONDO FESTIVAL  
 

FORMULÁRIO FOR EQUIPE  
Colabore com os organizadores inscrevendo antecipad amente e ganhe descontos (1 foto digital cada para crachá) 

Equipe:    Mestre/Pres.:   
Endereço Bairro Cidade 

   
Estado CEP E-mail Tel cell (Operadora: � oi,  �vivo,  � tim) 

      -         ( )  
 

� Gostaria de reservar ALOJAMENTO  de ______ vagas.  Chegada:______/ _____ / 2017.  Saída: ________/ 07 / 2017  
 Vagas somente para 1os 200 inscritos e/ou ate 15/07 (R$ 33.00/ pessoa/dia). Trazer roupa de cama. alojamentobg@gamil.com  
 

OFICIAIS (Mestre, Técnico, Treinador ou Médico) . Observar a Taxa no INFORMATIVO, datas e descontos. 
             N  o  m  e:     C a r g o:          N  o  m  e:      C a r g o 

1.            3.      

2.            4.      
 

BRAZIL TAEKWONDO GAMES  R$ 100.00 /atleta  
Código N  o  m  e   E-mail: Termo de Responsabilidade 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    
 

20o CAMPEONATO MUNDIAL DE DUPLAS (Investimento R$ 160.00) 
Código Atleta 1 Termo de Responsabilidade Atleta 2 Termo de Responsabilidade 

DU                 

DU                 
 

19º BRAZIL-MUDO GAMES  Participação individual, PS Duplo e/ou por equipe ou FAMILIA.   
 1 Evento ; R$ R$ 50.00; 2 Eventos : R$ 80.00.  3 Eventos : R$ 100.00.  PS de Duplo ou  Equipe ou Familia : R$ 30.00/atleta 
 Código(s) N  o  m  e  Termo de Responsabilidade 

1             

2             

3             
 

19o SEMINARIOS INTERNACIONAIS DE ARBITRAGEM 1 Seminário : R$ 100.00.    2 (dois) Seminários: R$  180.00 

1   , � Kyorugui  � Poom-se,  ______ (�Dan/ �Gub) 

2   , � Kyorugui  � Poom-se,  ______ (�Dan/ �Gub) 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 Eu e/ou meu parceiro de dupla ou minha equipe, declaramos que, ao nos inscrevermos nesta Comemoração do 
47o Aniversário do Taekwondo Brasileiro, sou/somos inteiramente responsáveis pela nossa integridade física, isentando 
os realizadores, organizadores, organizações, entidades, patrocinadores e demais membros do torneio, de toda e 
qualquer responsabilidade por acidentes que venham nos ocorrer, dentro das atividades do evento e nos transportes.  
Declaramos ainda, ciente e compreendemos desde já que o Taekwondo é um esporte de combate, que impõe alto 
contato físico e que por isto há riscos de acidentes.  Estamos cientes em atender às regras da competição, concernentes 
ao esporte. 
 Por fim, declaramo-nos cientes de que se houver algum impedimento médico ou físico para participação na 
competição, devamos levar tal fato ao conhecimento dos organizadores e abandonar o torneio.  Caso não comuniquemos 
nossa real condição física, estaremos assumindo todos os riscos inerentes aos nossos atos.  Também, estamos 
outorgando todos os direitos de divulgação sobre nossa imagem para divulgações (TV, Jornais, Revistas, Internet, 
Cartaz e etc.,) a serem feitas a qualquer tempo deste evento, organizadoras, entidades e patrocinadores sem nenhuma 
compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto qualquer outra permissão verbal ou por escrito. 

De acordo (todos os participantes devem obrigatoria mente dar o seu ciente no Termo de Responsabilidade  ou no verso)  


