
 
 

FORMULÁRIO DE PRÉ-REGISTRO (use um formulário por registro) 
 
Seminário com Kim Ruschel Sensei. Apoio: Associação Hikari de Esportes, Cultura e Lazer; Hotel 
SENAC Ilha do Boi; Aiki Trend; Planeta Bola Esportes. O evento acontecerá na sede da Associação 
Hikari situada na Rua São Paulo, 21 – Praia da Costa – Vila Velha – ES, nos dias 17 e 18 de 
Outubro de 2012. A data limite para pagamento da taxa de inscrição é 10 de Outubro de 2012.  
 
Nome: _________________________________________________________________ (  ) M  (  ) F 
 
Endereço: ________________________________________________________________________ 
 
Cidade: __________________________________________ Estado: _________________________ 
 
Bairro: ____________________________________ CEP: _________________________________ 
 
Fone: ____________________________________ Cel: ___________________________________ 
 
Endereço eletrônico: _______________________________________________________________ 
 
Dojo: ___________________________________________________________________________ 
 
Sensei: __________________________________________________________________________ 
 
 

Valor da Inscrição – R$ 80,00 
 

---------------------------- ------------------ ----------------------------- ------------------ ---------------------------------------------------- 
Destaque o mapa abaixo para sua referência 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Termo de responsabilidade para eventos especiais de artes marciais 
 

Evento: __________________________________________________________ Data: ______/______/______ 
 
Nome: _________________________________ ____________________________________ 
 Sobrenome Nome 
 
Endereço: _________________________________________ ___________________________ 
 Rua, nº, complemento (se aplicável) Cidade 
 _________________________________________ ___________________________ 
 Bairro CEP 
 
Data de Nascimento: _____/_____/________ Altura: ___________ m      Peso: _________ Kg 

 Dia / Mês / Ano  
 
Dojo: ______________________________________ Sensei: _______________________________ 

  
 

Histórico Médico 
Reconheço que pela minha participação neste evento de artes marciais, estarei envolvido numa 
atividade física e mental de contato físico rigoroso e, portanto, é primordial comunicar à Associação 
Hikari e ao Senshin Dojo qualquer impedimento relativo à saúde que possa impossibilitar de 
qualquer forma minha habilidade de participar do evento. A seguir destaco características de meu 
histórico médico (use uma folha separada se necessário): 
 
(   ) Doenças cardíacas (   ) Hernia (   ) Cirurgias 
(   ) Fraturas (   ) Lesões ligamentares (   ) Outros 
(   ) Doenças ósseas (   ) Epilepsia ____________________ 
 

Dispensa de Responsabilidade 
Através deste solicito minha inscrição para participar do evento de artes marciais descrito acima, e 
aceito as regras informadas pela Associação Hikari e o Senshin Dojo relativas ao evento. Através 
deste dispenso a Associação Hikari e o Senshin Dojo, bem como seus representantes, funcionários, 
instrutores, voluntários e convidados, de qualquer e toda responsabilidade relativa à minha 
participação no evento, seja ela em matéria de lesões ou ferimentos, danos ou perda de propriedade. 
 
________________________________________ ____________________________________ 

Assinatura Data 
 

Quando abaixo de 18 anos, os pais ou responsável legal devem estar de acordo com o conteúdo deste termo assinando 
abaixo. 

 
________________________________________ ____________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsável legal Data 
 


