Carta 096/2018

Salvador, 23 de maio de 2018.

Aos
Senhores Pais
de Alunos do Karatê
Colégio São Paulo
Nesta
Ref.: 1º Exame de Faixa de Karatê CSP – 2018.
Prezados Senhores:
Vimos, pela presente, comunicar-lhes que seu filho foi convidado a realizar o 1o Exame de Graduação
de Faixa de Karatê, que acontecerá no próximo dia 13 de junho (quarta-feira), às 19h, no ginásio
do nosso Colégio e terá a participação da Federação Baiana de Karatê, para realizar o exame de
graduação.
Com o propósito de continuar estimulando a prática das atividades relacionadas ao Karatê,
ressaltamos a importância na participação dos eventos desta natureza como forma de motivação e
aprendizagem, inclusive por oportunizar o contato com outros praticantes.
Evento:
Data/ Horário:
Local:
Investimento:

Exame de Graduação de Faixa de Karatê
13 de junho, às 19horas
Ginásio do Colégio São Paulo
R$200,00 (Taxa da Federação de Karatê)

Esclarecemos que o valor inclui nova faixa, registro na Federação Baiana de Karatê - FBK, taxa do
examinador, medalhas para as melhores médias, taxa de seguro da associação e taxa do clube filiado.
Solicitamos que os alunos cheguem ao Colégio São Paulo, às 18h30min, acompanhados de seus pais
ou responsáveis, que poderão assistir ao evento. Caso os Senhores concordem com a participação do
seu(sua) filho(a), por gentileza, devolva a autorização abaixo, ao Professor Fábio Santana, com a taxa
de inscrição, até o próximo dia 6 de junho do corrente ano.
Atenciosamente,
Colégio São Paulo
Maria do Socorro Motta
Diretora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO AO COLÉGIO SÃO PAULO
Autorizo o(a) aluno(a) .......................................................................................... do ....... ano do EF,
turma .........., a participar do 1º EXAME DE FAIXA DE KARATÊ, no próximo dia 13 de junho de 2018,
às 19h, no ginásio do Colégio São Paulo.
Salvador, ..... de ............................... de 2018.
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