Regulamento para inscrição
Academia de Jiu-Jítsu

 Para ingressar não é necessário custo financeiro.
 Os menores deverão estar acompanhados do responsável para fazer a inscrição.
 A idade para ingressar em um curso é entre 08 (oito) e 17 (dezessete) anos.
 Devem ser estudantes da rede pública de ensino.
 O candidato no dia da inscrição deverá declarar sua renda familiar.
 O candidato deverá entregar uma cópia de seu boletim escolar recente no ato da inscrição.
 A inscrição só será realizada mediante apresentação de todos os documentos necessários.
 Todas as informações prestadas no ato da inscrição devem ser verdadeiras, caso contrário, o matriculado sujeita-se à
punição e até exclusão do curso.
 Ao se inscrever, o candidato declara concordar com este regulamento e todas as normas vigentes desta instituição.
(Este regulamento poderá ser alterado caso seja necessário para medidas administrativas).

 Para inscrição, deverão ser apresentadas as seguintes informações:
*Cópia: Identidade ou certidão de nascimento / Boletim escolar recente / Documentos do acompanhante
responsável (identidade e residência). ATENÇÃO: somente cópias.

Informações gerais
 É obrigatório entregar 2(duas) fotos 3x4 no primeiro dia de aula.
 É obrigatório entrega de atestado médico para exercício de atividades físicas.
 As aulas são realizadas aos sábados de 8h às 11h. Sendo oferecido um café da manhã pontualmente as 8h.
 Aqueles que se atrasarem poderão ficar sem o café da manhã. A tolerância para entrada será até as 8h30min.
 O curso limita a 2 (duas) faltas por aluno no período total de aula (aproximadamente 5 meses), na terceira ausência, o
estudante fica sem o certificado.
 Cada aluno receberá uma carteirinha de identificação. Esta deverá ser entregue nos dias de aula ao inspetor ou na
secretaria.
 O aluno deverá entregar cópia de seu boletim escolar bimestralmente.
 Todos os certificados emitidos pela instituição, só serão entregues ao aluno que participar da sua respectiva
formatura, que acontece no final do ano.

