OFICINA ESCOLHIDA:
(selecione apenas uma opção)

Coreano alfabetização
Coreano básico
Educação Emocional

Espanhol básico
Inglês Básico
Italiano básico

Japonês básico
Maquiagem

Nome:

Idade:

RG:

Data de Nascimento:

Escolaridade:

Profissão:

Endereço:

Nº:

Bairro:

Comp.:

Cidade:

Tel.:

Cel.:

Recado:

E-mail:
Nome no Facebook:
Como conheceu as Oficinas de Aprendizagem?
Faixa
Panfleto
Conhecidos
Site
Cartaz

Outros: ________________

Regras Gerais
1. A IYF Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, com objetivo de promover programas educacionais
e culturais a todos, sem quaisquer discriminações. Em seu Estatuto Social, no artigo 2º, inciso IX lhe
permite “criar unidades de prestação de serviços” visando à auto sustentabilidade;
2. A organização oferecerá as oficinas mediante a cobrança de R$ 30,00, garantindo a gratuidade
de cobrança de mensalidades, matrículas e/ou emissão de certificados, entre outros;
3. O participante receberá o Certificado mediante a aprovação na avaliação escrita e com o mínimo
de 75% de presença, ou seja, tolerância de duas (2) faltas, independentemente da justificativa;
4. O certificado será enviado para o e-mail informado na ficha de inscrição;
5. O participante deverá chegar antes do início da aula, até cinco (5) minutos de antecedência e
permanecer até ao final da oficina, que é composta de duas (2) horas de aula e trinta (30) minutos
de palestra e apresentação cultural;
6. Não será permitida a saída fora do horário de término, sem a autorização prévia do coordenador
ou vice coordenador;
7. Caso vier necessitar, os menores de idade poderão sair antecipadamente somente com a
presença de um responsável;
8. A taxa do material jamais será devolvida em caso de abandono das aulas, faltas ou desistência;
9. O participante ou o seu responsável, no ato de assinatura desta Ficha de Inscrição, autoriza a
International Youth Fellowship Brasil a utilização e a divulgação das imagens produzidas durante as
atividades a fim de promoção dos seus objetivos sociais.

São Paulo, ________ de _________________ de 20_____

_______________________________________________________
Assinatura do Participante ou Responsável
Nome do Responsável: _____________________________________ Parentesco: _____________

