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UNIÃO NACIONAL
DE KUNG FU
Associação Li Siu Loong
C.N.P.J. - 51.921.989/0001-07
Utilidade Pública - Lei 3665 de
26.12.90
Ensinando desde 1.980

Contratado: Francisco José D’Urbano
R.G: 15.544.701-4 / C.P.F: 024.965.818/66

Wing Tsun
Bei Shaolin

-Imprima esta ficha
-Preencha com letra de
forma.
-3 fotos 3 X 4
-Leve no dia da
inscrição e ganhe a
taxa de matrícula

Nº ___________
Registro:________________

Nome: ___________________________________________________________
Idade: ________________ Nascimento: ______/_______/_______
R.G. ___________________________ C.P.F: ___________________________
Fone: Cel (_____) __________________________
Recado ou contato: __________________________
e-mail: __________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________
Nº _______________ Apto: _____________________
Complemento: ________________________________
Bairro: _______________________________________
Cidade: ____________________ Estado: _________ CEP: ______________

1. O presente instrumento tem como objetivo a prestação de serviços consistentes no ensino e
prática da modalidade KUNG FU, entre o contratado, o sr. Francisco José D’Urbano e o contratante,
sr. _______________________________________, portador do R.G. nº _________________________
e do C.P.F. nº ______________________________.
2. O contratado compromete-se a ministrar as aulas de acordo com as normas e regulamentos específicos da modalidade escolhida pelo contratante, podendo delegar tal encargo a outrem de sua confiança.
3. O contratante poderá escolher entre quitar o valor das contribuições : mensalmente; trimestralmente; semestralmente ou anualmente.
4. Se o contratante DESISTE de participar das aulas antes do final do período, NÃO haverá devolução
do dinheiro pago, uma vez que ele está pagando pelo pacote .
5. No caso do contratante desistir de frequentar a academia, deverá avisar por ESCRITO. Se não comunicar seu afastamento, perderá sua vaga na escola, assim bem como a graduação obtida no tempo de
prática. Caso deseje retornar, deverá refazer a matrícula, assim bem como os exames de graduação .
6. O contratante poderá rescindir o presente contrato quando o banco houver feito a compensação
do último cheque pré-datado, no final do período por ele contratado, devendo, como explicado acima
comunicar por escrito a desistência.
7. O contratante declara não possuir qualquer impedimento físico para o exercício da modalidade escolhida, condição esta devidamente aferida e atestada em exame médico por ele realizado, e que trará
no prazo máximo de cinco dias, assumindo por livre e espontânea vontade os riscos decorrente da
prática de artes marciais, isentando totalmente a associação e seus membros de todas as responsabilidades por acidentes e lesões que possam acontecer durante os treinamentos.
8. Estando ambos cientes de todos os itens acima descritos e de comum acordo, assinam o presente contrato, com duas testemunhas e em duas vias.

Jundiaí, _________ de _____________________ de 2.017 .

Caso o contratante seja menor de idade:

Eu, __________________________________________________________,
R.G:_________________________e do C.P.F: _______________________,
responsável pelo (a) menor ______________________________________,
declaro estar ciente e de acordo com os termos deste contrato.
_____________________
Assinatura

_________________
D`Urbano

