São Carlos, 27 de Outubro de 2013.
AT. ASSOCIAÇÕES / ACADEMIAS DE KENDO
Prezados Senhores,
A ASSOCIAÇÃO SÃO CARLOS DE KENDO - ASCK tem o prazer de convidá-los para
os eventos que serão realizados nos dias 15 e 16 de Novembro de 2013, conforme
abaixo:
15 de Novembro de 2013 (sexta-feira, Proclamação da República)
Treino de confraternização e seminários. Programação a ser divulgada até 08 de
Novembro de 2013 (sexta-feira).
16 de Novembro de 2013 (sábado):
II Campeonato de Kendo do Interior Paulista. Modalidades Kata, Individual, Equipes e
Integração.
1. LOCAL:
Os eventos dos dias 15 e 16 de Novembro de 2013 (Sexta e Sábado) serão realizados
no Ginásio de Esportes Milton Olaio Filho, localizado na Av. Getúlio Vargas, s.n.
(entrada pela Rua Ernesto Gonçalves Rosa Júnior), em São Carlos – SP.
2. PROGRAMAÇÃO E HORÁRIO DOS EVENTOS DE CADA DIA: a serem divulgados
até o dia 08 de Novembro, via e-mail para as Academias convidadas, via site
(www.asck.com.br) e pela página oficial da ASCK no Facebook®.
3. FORMA DE INSCRIÇÃO:
Deverão ser feitas mediante envio do ANEXO 2 - Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, para a ASCK, via e-mail (administrativo@asck.com.br) ou carta, para o
seguinte endereço:
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ASSOCIAÇÃO SÃO CARLOS DE KENDÔ
Rua José Duarte de Souza, 881
São Carlos – SP
CEP: 13.564-030
NÃO será necessária a inscrição para os eventos do dia 15 de Novembro de 2013.
4. VALORES E AS DATAS LIMITE PARA O ENVIO E O PAGAMENTO:
A taxa de inscrição será de R$5,00 (cinco reais) por kenshi inscrito, independente
da quantidade de categorias que venha a competir. Deverá ser feita na forma de
depósito ou transferência para a seguinte conta:
ASSOCIACAO SAO CARLOS DE KENDO
Banco do Brasil (001)
Agência: 3062-7
Conta: 12.848-1
O comprovante deverá ser encaminhado juntamente da ficha de inscrição para que a
mesma seja homologada.
Não será aceita a devolução da taxa em caso de ausência do atleta inscrito no dia da
competição.
5. O REGULAMENTO DO CAMPEONATO DO INTERIOR PAULISTA está sendo
encaminhado em anexo a esta carta convite.
6. INSTRUÇÕES:
6.1. Prazo Limite para Inscrições
i. Os Formulários de Inscrições do ANEXO 2 devem ser encaminhados até as 23
horas do dia 10 de Novembro de 2013 (domingo).
ii. Ficará a exclusivo critério da Comissão Organizadora da ASCK aceitar ou não as
inscrições em atraso ou solicitações de alterações nas inscrições após decorrido o
prazo limite.
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6.2. Alojamento e Transporte
i. Haverá alojamento gratuito para os interessados, desde que feita reserva
antecipada segundo o preenchimento da Planilha de Inscrição.
ii. O alojamento será no mesmo local do restante do evento, como consta no item 1.
iii. Cada atleta é responsável por levar a própria roupa, travesseiros e cobertores. O
alojamento cobre apenas a disponibilização do local e de colchões para os
interessados.
iv. Ficará sob total responsabilidade do participante o transporte para os eventos.
6.3. Obentô
Os obentôs poderão ser encomendados para:
15/11 – somente almoço
16/11 – somente almoço
Os pedidos deverão ser encaminhados mediante o preenchimento do respectivo
campo no ANEXO 2 – Formulário de Inscrição e pagamento conforme as instruções do
item 4. O custo de cada obentô será de R$15,00.
6.4. Condições para Participação
Buscando fomentar a prática no interior paulista, a CBK autorizou, excepcionalmente
para o II Campeonato de Kendô do Interior Paulista, o aceite de inscrições de atletas
não filiados à CBK.
Contamos com a participação de todos, bem como a observância das datas limites.

Atenciosamente,
Associação São Carlos de Kendô – ASCK
Diretoria Administrativa
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