CONVITE OFICIAL
Prezados Senhores Dirigentes
A Associação Dragões do Kung Fu em parceria com a USKF/AFK, vem mui respeitosamente convidar
dirigentes, mestres, professores, técnicos e atletas de Artes Marciais e por seu intermédio, a sua prestigiosa
escola e alunos, cidade, estado e país, a participarem com demonstrações/exibições/proezas de sua
brilhante modalidade no 1º FESTIVAL DE ARTES MARCIAIS DE PORTO REAL - RJ, para a divulgação
para a divulgação de seu grande trabalho e a beleza de sua arte ao público presente, demonstrando a união
que se faz necessária entre as modalidades, como alicerce de uma sociedade pacífica.
Data: 07 de Abril de 209.
Horário: 10:00 hs.
Local: Ginásio de Esportes Gustavo Pereira "Gustavão".
Rua São Francisco, 331- 447 - Bairro de Fatima, Porto Real - RJ.
O Festival objetiva a confraternização e a união dos atletas e professores de diversas modalidades marciais,
podendo assim desenvolver a arte e o espírito de equipe e companheirismo não apenas com sua escola,
mas também com as demais artes existentes, com o intuito de levar-nos a uma sociedade melhor e com
mais igualdade e respeito entre todos.
Portanto a participação de todos neste evento com certeza agregará grande valor ao currículo e experiência
desportiva ao atleta que participar, acendendo o espírito de artista marcial e assim agregando
conhecimento.
Valor de inscrição é de R$ 60,00 para cada equipe e a delegação terá um tempo estimado de 20 minutos
para demonstração, sendo livre para trabalhar da forma que desejar dentro deste tempo, sendo necessária
a chegada antecipada ao local para ajustes de horário e organização geral.
Grato desde já por sua cordial atenção, fazemos votos de que V.Sas. estejam conosco na data acima,
juntamente com sua habilidosa equipe, engrandecendo a referida atividade.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 31/03/19 em depósito bancário nas seguintes contas.
1. Caixa Econômica Federal - Agência n° 235 - conta poupança n° 00267965-5 - operação 013;
2. Bradesco - Agência n° 297-6 - conta poupança n° 1009409-7.
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