
Formulário de Inscrição
Curso Livre de Massagem Neurocirculatória

Nome Completo: _________________________________________________

Data de Nascimento : ____/____/____                             Sexo-   M   -   F

Endereço : 
_______________________________________________________________

Cep:________________________________

Bairro : _____________________________________Cidade:______________

Cidade: _____________________________________Estado :_____________

CPF : _______________________________________

RG : ________________________________________

Tel e Cel: ____________________________________ Whatsup: Sim    -   Não 

E-mail :- _______________________________________________________

Profissão : _____________________________________________________

Por que esta fazendo esse curso?
→______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



Sobre o Curso Livre de Massagem Neurocirculatória

Este termo tem por objetivo formalizar a inscrição de participação da
 Sr(a)...................................................................................................................................

 do Curso Livre de Massagem Neurocirculatória que será realizado na cidade de Campo 
Grande/MS, com as seguintes cláusulas do referido:

1. Este formulário de inscrição tem a validade até o inicio do mesmo;
2. Tem como objetivo garantir sua vaga no curso referido acima;
3.  Para  que  este  termo  se  concretize  o  aluno  devera  pagar  uma taxa  de  R$  50,00
(cinquenta reais);
4. Não há devolução da taxa de inscrição, caso haja desistência do curso;
5.  Esta  taxa  não  será  descontada  do  valor  do  curso  e  tem como finalidade  custear
despesas operacionais, material de apoio e garantir a participação do aluno;
6. Fica firmado perante este documento que o aluno referido acima aceita os termos e
regulamentos do Curso Livre de  Massagem Neurocirculatória.

Campo Grande, .......... de ....................... de.............................. .

Curso Livre de Massagem Neurocirculatória

Regulamento

1. O Curso Livre de Massagem Neurocirculatória será realizado em 1 final de semana,
Sábados e Domingos das 8h às 12h e das 14h às 18hs com o total de 16 horas de teoria
e prática;
2. Os alunos deverão chegar ao local do curso sempre com antecedência;
3. As datas do curso poderão ser modificadas de acordo com as necessidades ou por
força de circunstâncias fora do controle dela, sendo sempre avisada com antecedência;
4. Caso o aluno falte a aula, poderá repor em uma nova data previamente marcada;
5.  O  aluno  devera  pagar  o  valor  único  do  curso  até  um dia  antes  da  data  de  sua
realização;
6. Não é permitido nenhuma propaganda pessoal durante o curso ou de qualquer outra
natureza;
7.  Os  organizadores  do  curso  não  se  responsabilizam  por  acidentes  causados  por
imprudência ou imperícia por parte dos participantes;
8. Os organizadores não se responsabilizam por objetos dos participantes do curso;
9. O lanche oferecido esta incluso no curso de Massagem Neurocirculatória. O almoço
não está incluso.

Toshiro  Hishinuma  e  Rosemary  Yuriko  Shiguemoto  Hishinuma  (Facilitadores  e
Organizadores do Curso)

Ciente (Assinatura do aluno) _____________________________________________

Aluno Inscrito: (letra de forma legível):  
____________________________________________________________________


