INFORMATIVO - CURSO I.T.T.F.- NÍVEL 02
OFICIALIDADE:
-INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION - ITTF.
-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA-FCTM.
INSTRUTOR: LINCON YASUDA
PROMOÇÃO: FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TENIS DE MESA-FCTM.
Telefone: 014-42-3523-3502 - Celular: 014-42-98403-0911 whatsapp Vilmar Schindler.
APOIO E LOCAL DO CURSO: ASSOCIAÇÃO JOINVILLENSE DE TENIS DE MESA-AJTM.
Rua: José Elias Giuliari, 225 - Bairro Boa Vista - CEP-89205-310 – JOINVILLE-SC.
Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola-JOI.
DIAS: 30 de setembro a 05 de outubro de 2018.
01-Poderão

realizar o Curso ITTF nível 02 somente aqueles que cursaram o Nivel 1 ITTF ou ITTFPTT até agosto de 2017 e conforme nota oficial 065-2018 e 063-2018, e as orientações deste informativo.
02-preencher a ficha de inscrição no site www.fcatm.com.br ou enviada via email e ou whatsapp pela comissão
organizadora do curso, sendo que a mesma deverá ser preenchida via computador e devolvida para a comissão sem
erros e totalmente preenchida em todos os campos. (não será de responsabilidade da comissão erros cometidos por
participantes do curso).
03-TRAMITES PARA INSCRIÇÃO:
-O cursista preencherá individualmente a ficha de inscrição via eletrônico (computador), retorna para o e-mail da
comissão totalmente preenchida com as informações corretas descritas, efetua o pagamento da forma que preferir
conforme será exposto abaixo em vezes ou a vista conforme preferir e retorna juntamente com a ficha de inscrição o
comprovante do pagamento efetuado, email da comissão vilmar@fcatm.com,br c/c vilmarschindler@fcatm.com.br
04-FORMAS DE PAGAMENTO:
-EM UMA VEZ - A VISTA: NO VALOR DE R$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) deverá ser pago no ato da
inscrição (envio da ficha em conjunto com a foto (scaner) legível do comprovante de depósito)
-EM VEZES – A PRAZO: EM QUANTAS PARCELAS/VEZES O CURSISTA ASSIM DESEJAR EFETUAR OS
PAGAMENTOS ATÉ O VALOR DE R$ 1.500,00, DESDE QUE A PRIMEIRA PARCELA SEJA NO MOMENTO
DE SUA INSCRIÇÃO A QUAL DEVERÁ SER NO VALOR DE R$ 500,00 (quinhentos reais) NO MOMENTO DE
SUA INSCRIÇÃO, deverá sempre que efetuar algum pagamento enviar comprovante com imagem legível para a
comissão e deverá efetuar o seu último pagamento até 05 (cinco) dias antes do início do curso dia 25 de setembro, caso
este pagamento não tenha sido efetuado a inscrição será considerada como nula. (não haverá devolução dos valores já
depositados)
CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO(S):
Banco do Brasil, agência 2490-2, conta corrente 178480-3 – Federação Catarinense de Tenis de Mesa.
(solicitar ao caixa identificar o depósito) enviar comprovante para os e-mail relacionados.

A inscrição dará direito ao cursista ao LIVRO (EM ESPANHOL) O livro será enviado ao endereço do inscrito assim
que o mesmo efetuar a sua inscrição (envio da ficha e do comprovante de pagamento) conforme descrito acima, por este
motivo a ficha de inscrição não pode ter erros de endereço ou nome. ESTE ENVIO DO LIVRO SE DEVE AO FATO
DE QUE O INSCRITO DEVERÁ ESTUDAR O LIVRO NA TEORIA ANTES DO CURSO PRÁTICO. Terá direito
ainda a 04 refeições as quais informaremos os dias em sua chegada em Joinville (Almoço e ou Jantar), pasta plástica
para o armazenamento do livro, caneta, lápis, bloco de notas e água mineral ou filtrada durante o decorrer do curso,
alojamento com colchão em local ao lado da AJTM onde será realizado o Curso.
Não serão devolvidos valores pré-pagos de inscrições em hipótese ou motivo algum após a realização e
pagamentos efetuados referentes às mesmas.
PRESIDENTE DA FCTM.

www.fcatm.com.br

vilmar@fcatm.com.br

