
TERMO DO PARTICIPANTE – ENCONTRO DE PROFESSORES GRÃO-
MESTRE CHAN KOWK WAI 2019 

Para participar do ENCONTRO DE PROFESSORES – GRÃO MESTRE CHAN KOWK WAI, 

nos dias 11 a 13 de outubro de 2019, promovido pela CENTRAL SINOBRASILEIRA 

CHANKOWK WAI, com sede à Rua João Moura, 288 – Pinheiros, São Paulo, SP, o 

participante deverá ler previamente as condições abaixo, bem como aceitar os seus termos. 

 

DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

1. O interessado em participar do ENCONTRO deverá necessariamente pertencer ao 

sistema de ensino da Academia Sino-Brasileira de Kung-fu fundada pelo Grão Mestre 

Chan Kowk Wai. 

2. Para participar deverá estar dentro de uma das categorias descritas a seguir: 

Instrutor:  

 - Idade superior a 25 anos; 

 - Mínimo de 10 (dez) anos de prática, sob a supervisão de Professor 

Responsável formado dentro do sistema; 

 - Mínimo de 5 anos de experiência de docência sob supervisão do Professor 

Responsável; 

 - Autorização do Professor Responsável (enviar por email para 

centralsinobrasileira@gmail.com); (obs. No caso da participação conjunta do Professor 

Responsável e do Instrutor favor mencionar na autorização.)  

 

Professor: 

 - Mínimo de 15 anos de prática dentro do sistema; 

 - Mínimo de 10 anos de experiência de docência; 

 - Ter sido formado por Professor formado dentro do sistema; 

 - Ter como comprovar as informações acima, caso sejam solicitadas. 

3. Para preenchimento correto da inscrição é necessário informar no campo ORIGEM 

MARCIAL: Instrutores -  informar o nome do Professor Responsável. Professores - 

indicar o nome do Professor que o formou (quem assinou/entregou seu diploma). 

 

DAS INSCRIÇÕES E PAGAMENTO E DESISTÊNCIA 

4. O interessado em participar do ENCONTRO, QUE PREENCHER OS REQUISITOS 

INDICADOS NOS ITENS 1, 2 E 3 ACIMA, deverá preencher a Ficha de Inscrição do 

site. Para efetivar sua inscrição, o PAGAMENTO deverá ser realizado de acordo com 

as normas do site. 

5. A inscrição do participante só será válida a partir da confirmação por e-mail do 

PAGAMENTO pela instituição responsável. 

6. Após a inscrição e a confirmação de pagamento, o participante assume o compromisso 

de comparecer e participar do ENCONTRO. 

7. Em caso de desistência, o aviso deverá ser feito com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis de 

antecedência do início do curso para que possa receber reembolso DE 50% DO 
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VALOR investido. Em casos de avisos com menos de 10 dias úteis de antecedência do 

início do evento NÃO SERÁ POSSIVEL O REEMBOLSO DE VALORES. 

 

DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

8. Havendo cancelamento e/ou remanejamento de datas por motivos de força maior, 

caberá à CENTRAL SINOBRASILEIRA CHANKOWK WAI  oferecer reposição do 

ENCONTRO em data próxima e horário compatível, bem como deverá comunicar os 

participantes sobre o evento fortuito e/ou de força maior. Caso o participante não possa 

estar presente à nova data, a CENTRAL SINOBRASILEIRA CHANKOWK WAI irá 

reembolsar 90% do valor pago, ao participante que comunicar sua impossibilidade de 

participação até 10 dias uteis antes da nova data divulgada. 

9. Se o ENCONTRO não obtiver o número mínimo de 30 (TRINTA) inscritos, até 10 

(dez) dias antes de seu início será cancelado e o valor investido será reembolsado na 

íntegra. Custos com passagens e hospedagens nesse caso não serão de responsabilidade 

da CENTRAL SINOBRASILEIRA CHANKOWK WAI. 

 

DA RESERVA E  USO DE IMAGEM 

10. O participante autoriza expressamente o uso de seu nome, sua imagem e voz pela 

CENTRAL SINOBRASILEIRA CHANKOWK WAI para exibição em qualquer mídia 

(vídeos de divulgação, fotografias, mídias sociais etc.) referente ao ENCONTRO, sem 

que lhe sejam devidos quaisquer valores a título de licença e/ou cessão e utilização de 

sua imagem. 

11. O participante poderá fotografar o evento APENAS NOS MOMENTOS 

RESERVADOS PERMITIDOS pela organização. A filmagem NÃO SERÁ 

PERMITIDA sem a expressa autorização da Equipe Organizadora do ENCONTRO. 

 

DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

12. O certificado de participação do ENCONTRO será entregue após a conclusão do 

mesmo somente àqueles participantes que estiverem presentes em TODAS as atividades 

oferecidas nos 3 dias. 

ESTOU CIENTE, RECONHEÇO E CONCORDO com as regras acima, bem como me 

COMPROMETO a observar todas as condições aqui previstas em qualquer contexto ligado à 

participação no evento, não podendo alegar desconhecimento no futuro. 

São Paulo, 27 de Setembro de 2019. 

Equipe Técnica da CENTRAL SINOBRASILEIRA CHANKOWK WAI 


