BOLETIM OFICIAL – FCJ Nº 01/2022

Evento:

SHOTYUGUEIKO - 2022

Data: 27 a 30 de janeiro de 2022
Local:
Endereço:
Cidade:
Informações
complementares

Pré
Programação:

Inscrições:

EEB Paulo Zimmermann
Rua São João, 115, Centro
Rio do Sul
Público alvo Judocas a partir da classe sub 13
Valor inscrição
**Shotyugueiko A R$ 250,00 (inclui alojamento, refeições e treinamento)
**Shotyugueiko B R$ 70,00 (inclui somente os treinamentos)
**Nenhum judoca poderá participar do Shotyugueiko sem estar acompanhado do professor
responsável de seu clube, durante todo o período do evento.
1º dia – Quinta-feira / 27
Recepção e
Credenciamento
Treinamento
2º dia – Sexta-feira / 28
Períodos treino
3º dia – Sábado / 29
Períodos treino
4º dia – Domingo / 30
Período treino
Encerramento
Inscrições:
Prazo Limite:
Forma de Pagamento:
Data Limite para
Pagamento:
Inscrição tardia
Efetivação:

15h30min às 16h30min
17h00 às 19h30min
Manhã/tarde/noite
Manhã/tarde/noite
Manhã
Após o almoço
Via plataforma Zempo
24 de janeiro – segunda-feira, às 18h00.
Depósito bancário: Banco SICOOB
Agência 3037 Conta 577251
CNPJ 83040014/0001-66 ou PIX – chave: 49 999820065
25/01/2022
Valor conforme tabela de custas
Envio de comprovante pelo responsável legal do clube até o
dia 25/01/2022, para o email contabilidade@judosc.org.br , seguindo
o modelo de ficha de confirmação de pagamento.

Regulamento



Participarão clubes e atletas filiados e em dia com suas obrigações estatutárias.



É obrigatória a apresentação de atestado médico, autorização dos pais em formulário
individual ou coletivo e autorização de uso de imagem no ato do credenciamento.



O alojamento é permitido somente para atletas e técnicos devidamente inscritos; visitas
serão controladas e com horários preestabelecidos.
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NENHUM JUDOCA PODERÁ PERMANECER/PARTICIPAR DO SHOTYUGUEIKO SEM ESTAR
ACOMPANHADO DO PROFESSOR CREDENCIADO/ RESPONSÁVEL DO CLUBE DURANTE
TODO O PERÍODO DO EVENTO. (Inclusive no alojamento)



Será instituída uma comissão disciplinar para este evento com membros da FCJ e
professores. Qualquer atitude relacionada ao evento poderá ser pauta de deliberação
por essa comissão. Atitudes não condizentes com o evento, com o Judô, com as
normas de convívio social e com o respeito aos demais, serão passíveis de expulsão e
possível ação disciplinar conforme estatuto desta entidade.



É de responsabilidade de cada participante levar:

Judogis (02 no mínimo)
Tênis e roupa para corrida
Roupa de cama e toalha
Repelente

Boné
Protetor Solar
Material de higiene pessoal
Garrafinha de água

 ALOJAMENTO – A reserva será realizada mediante inscrição na plataforma Zempo dos
participantes que optarem pelo SHOTYUGUEIKO A (com colchão): O fornecimento de
colchões pelos promotores do evento se limita às primeiras 110 inscrições.
 Após esse limite de inscrições, estará disponível para inscrição, também no Zempo, o item
SHOTYUGUEIKO A (sem colchão). Neste caso o judoca será responsável por trazer o seu
próprio colchão.
Aviso Importante



A partir de 2022, os pagamentos de inscrições e taxas relativos a EVENTOS deverão ser
feitos no Banco SICOOB, com os dados descritos neste Boletim.



Taxas administrativas, anuidades e demais pagamentos continuam a ser depositados no
Banco do Brasil.

