
    
 

                                                                       JAPAN KARATE ASSOCIATION – SÃO PAULO  

 

São Paulo, 10 de Janeiro de 2021 

 
 

 II TREINAMENTO ON LINE – JKA SP e FPKT 
 
 

Visando o aprimoramento técnico, informamos que a Federação Paulista de Karatê-do 
Tradicional e o Instituto JKA São Paulo  realizarão  no próximo dia 06 de Fevereiro (sábado) o 
II  Treinamento On Line das 9:00 as 12:00 horas com os Senseis Kazuo Nagamine, Carlos 
Rocha, Wagner Pereira e Fabio Simões. O treinamento é aberto a todos os praticantes (faixas 
coloridas e graduados) 

 

O treinamento será pela plataforma Zoom e o link será enviado aos inscritos por email um dia 
antes. Aos inscritos, após o treinamento,  será enviado por email certificado digital de 
participação. O treinamento será válido para Exame de Dan. 
      
Taxa de inscrição  
 
Filiados FPKT ou JKA SP – R$ 30,00 (trinta reais) 
Não Filiados – R$ 50,00 (cinquenta reais) 
 
 
OBS 1:    Professores Faixas Pretas registrados oficialmente pela JKA e/ou FPKT e que 
estiverem em dia com o pagamento das anuidades, estarão isentos da taxa de inscrição do 
curso, mas deverão inscrever no mínimo 3 (três)  alunos para o referido curso e enviar a ficha 
de inscrição. 
 
PROGRAMAÇÃO  
(os treinos terão duração de 40 minutos com interva lo de 5 minutos entre os treinos. 
Para o primeiro treino o praticante já deve estar a quecido) 
 
08:50 às 09:00h  – Ingresso da Sala  
09:00 às 09:40h – Treino  
09:45 às 10:25h – Treino 
10:30 às 11:10h – Treino 
11:15 às 11:55h – Treino 
12:00 – Encerramento 
 

 
A inscrição deverá ser feita até o dia  03 de FEVEREIRO (4ª feira) por e-mail 
fpktradicional@yahoo.com.br com cópia para  jkasaopaulo@gmail.com mediante o envio da 
ficha de inscrição e comprovante de depósito bancário  na conta da FPKT (Banco Bradesco – 
agência 1445-1; c/c 12963-1; CNPJ 67.186.304/0001-66 / PIX 67.186.304/0001-66) 
 

 



 

 
 

                                                                           JAPAN KARATE ASSOCIATION – SÃO PAULO  
 
 

II TREINAMENTO ON LINE – JKA SP e FPKT 
 (Favor preencher em letra de forma e legível) 

 
  
NOME COMPLETO___________________________________________________________ 

ACADEMIA____________________________PROFESSOR __________________________ 

GRADUAÇÃO ______________________    IDADE _______________________ 

FONE: (____) ____________________  CEL.: (____) __________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________ 

DATA DA INSCRIÇÃO ___________________  VALOR PAGO ________________            

Marcar com um X se é: 

(     ) Filiado FPKT                         (     ) Filiado JKA SP                        (      ) Não Filiado 

 

Obs. Enviar  a ficha de inscrição e comprovante de depósito por e-mail 
fpktradicional@yahoo.com.br com cópia para  jkasaopaulo@gmail.com 
 
 

PRAZOS PARA INSCRIÇÃO : dia  03 de FEVEREIRO (4ª feira) 
 


