Mundialito SHINSHUKAN Córdoba 2019
Comunicado 07 - Uniforme dos Atletas da Seleção Brasileira SSK no
Mundialito Córdoba 2019
O Mundialito da SHINSHUKAN, realizado a cada dois anos, é um momento único da nossa
Shinshukan em que praticantes de diversos países participam de seminários e competições de
Karate e Kobudo, além de ser uma grande confraternização da família Shinshukan.
Queremos que a nossa delegação SSK Brasil seja identificada em todos os lugares que estiver
presente durante o evento, assim foi elaborado um uniforme especialmente para o evento e
será composto por camiseta e agasalho.
O tecido do agasalho é em tactel com forro e da camiseta é em poliéster. Seguem abaixo
desenhos do agasalho completo e da camiseta.
Agasalho Completo

Camiseta

Informamos que todos os atletas da seleção SSK Brasil deverão adquirir o uniforme completo
(calça, jaqueta e camiseta) e usá-lo nos eventos durante o Mundialito.
Os outros membros da delegação como árbitros, diretoria e familiares não terão a necessidade
de adquirir o uniforme ou parte do uniforme, porém poderão fazê-lo.
Valores do Uniforme:





Uniforme completo (calça, jaqueta e camiseta): R$ 150,00
Somente agasalho (calça e jaqueta): R$ 140,00
Somente jaqueta do agasalho: R$ 80,00
Somente camiseta: R$ 30,00

Seguem abaixo as dimensões dos tamanhos P, M, G e GG para cada peça do uniforme, por favor,
ao fazerem o pedido, atentem-se a estas dimensões. Os uniformes das crianças deverão ser
solicitados por idade.
Tamanhos da Camiseta

Tamanhos da Jaqueta

Tamanhos da Calça

Para realizar o pedido dos uniformes, solicitamos que sigam o procedimento abaixo.
1. Realizar o pedido após a confirmação nas chamadas para integrar a Seleção SHINSHUKAN
Brasil.
2. A encomenda deverá ser realizada pelo professor responsável da Associação. Os atletas e
outros membros da associação deverão fazer seus pedidos ao seu professor responsável. O
Professor responsável, por sua vez, deverá consolidar os pedidos e encaminhar para Sra.
Kelly Yamamoto, esposa do sensei Gilson Nunes, que coordenará esta atividade.
- Contato da Sra. Kelly Yamamoto: WhatsApp (11) 96057.8274
3. No pedido deverão constar:
- Nome da associação
- Professor responsável
- Relação com o nome completo, identificar se é atleta ou não, tipo de uniforme
(uniforme completo, somente jaqueta ou somente camiseta) e tamanho do uniforme
- Junto com o pedido, deverá enviar o comprovante de pagamento de 50% do valor do
pedido, conforme descrito no item-5.
4. A retirada dos uniformes deverá ser feita através de agendamento com a Sra. Kelly
Yamamoto. Os uniformes deverão ser retirados com pelo menos 15 dias de antecedência da
viagem, ou seja, até o dia 20 de agosto.

5. Forma de pagamento:
- 50% ao realizar o pedido. Depositar na conta da Confecção:
o Favorecido: Marta Aparecida Telles ME
o Banco: 033 Santander; Agência: 0277; Conta corrente: 13.03699-1
- 50% na retirada.
o Depositar na conta da Shinshukan (sensei Mitsuhide), ou
o Pagar em dinheiro para Sra. Kelly Yamamoto, ou
o Pagar com cartão de débito na máquina da Shinshukan.
Saudações
Diretoria Shinshukan

