Rio de Janeiro/RJ, 01de junho de 2017.
Ofício IKGA BR 030/17.
Aos Filiados da IKGA que estiveram presentes no 33º Campeonato Brasileiro da
IKGA.
A confirmação da cidade de Vancouver/Canadá como sede do 7th Karate-do
Goju-kai Global Championships da IKGA, aumenta o grau de dificuldade para os
nossos participantes. Distância, costumes, hábitos, língua e outros aspectos muito
diferentes do nosso país conferem maior responsabilidade à diretoria da IKGA
perante os atletas e seus familiares.
É necessário, por exemplo, que a delegação brasileira viaje unida,
permanecendo agrupada durante sua estada no Canadá. Ou seja, atletas e demais
integrantes da equipe devem ficar hospedados juntos, condição necessária para o
sucesso dos treinamentos, palestras motivacionais, orientações gerais, concentração,
etc.
No decorrer do ano de 2016, realizamos inúmeras reuniões entre a diretoria
da IKGA Brasil e atletas/seus familiares, visando nossa participação no citado evento,
ficando combinado que todos da Delegação Brasileira viajariam e se hospedariam
juntos, adquirindo todo o mesmo pacote. Para tanto, será necessário contratar uma
única agência de viagem que ficará responsável por todos os aspectos inerentes a
nossa viagem.
Após a pesquisa, constatamos que a empresa Método Turismo não só
apresentou o menor preço, como também demonstrou em seu currículo serviços
prestados a clientes como Confederação Brasileira de Karate – CBK, Federação
Paulista de Karate – FPK entre outras. Ou seja, é a agência Oficial da IKGA Brasil.
Em anexos dados e orçamento do pacote oferecido pela Agência Método
Turismo, bem como os valores das taxas de inscrição nos eventos, seguro saúde e
custos para emissão dos vistos de entrada naquele país. Sendo que, estes itens devem
ficar a cargo do professor responsável pelo atleta ou responsável.
Segue condições aos interessados em participar da Delegação da IKGA Brasil,
que disputará o 7th Karate-do Goju-kai Global Championships, a ser realizado entre
os dias 28 de setembro a 01 de outubro de 2017, na cidade de Vancouver/Canadá.
Deverão atender integralmente aos seguintes itens:

- Ter participado do 33º Campeonato Brasileiro de Karate Goju Ryu da IKGA, que
aconteceu nos dias 19, 20 e 21 de maio na cidade de Tubarão/SC, e ainda, que
participem das avalições técnicas que serão marcadas;
- Contratar por conta própria o Seguro Saúde de Atleta e Visto de entrada no
Canadá. Para este item, indicamos a empresa Celestina, que já nos atendeu a
contendo no Mundial de Mumbai 2013. Em anexo segue as informações e contatos
da referida empresa em várias cidades do Brasil;
- A Delegação viajará no mesmo dia e pela mesma agência de viagem;
- Ter o seu próprio material de competição de acordo com as regras da WORLD
KARATE FEDERATION – WKF;
- Os competidores menores de idade só embarcarão acompanhados do responsável;
- O prazo para o pagamento das inscrições no evento é até o dia 31 de agosto de
2017, em dólar canadense. Estes valores devem ser entregues ao Comitê Organizador
(Renshi-Shihan Luiz Kotsubo, Renshi-Shihan Akira Saito, Jokyo Gilberto Schavareto
e Jokyo Fabrício de Souza) até a data estipulada acima. Caso haja desistência, o
atleta não terá direito a restituição dos valores;
Posteriormente, entraremos em contato para mais informações.
Solicito acusar o recebimento desde ofício.
Um abraço,

Representante da IKGA Brasil

