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ALOJAMENTO NO NIPPON COUNTRY CLUB (COM CAFÉ DA MANHÃ)
a) Alojamento: R$ 240,00 por pessoa (dojô e outras dependências do clube com colchonetes,
separados ala masculina e ala feminina) dia 25 a 29 de Abril com café da manhã.
b) Alojamentos : R$ 150,00 por pessoa ( dojô e outras dependências do clube com
colchonetes, separados ala masculina e ala feminina) dia 27 a 29 de Abril com café da
manhã.
c) Hotel Nippon House (hotel dentro do clube): R$ 380,00 por pessoa em apartamento
quádruplos.Do dia 25 a 29 de Abril, com café da manhã.( Somente convidados
estrangeiros e diretoria)
ATENÇÃO: As vagas são limitadas, por isso serão preenchidas por ordem de inscrição. Não
é permitido reservar apenas o alojamento, devendo ser pago o total da inscrição.
REGULAMENTO INTERNO – NIPPON COUNTRY CLUB
1) No alojamento é obrigatório levar roupa de cama, travesseiro e banho. O alojamento não
fornecerá esses itens;
2) Horário da portaria do Nippon Country Club: das 07:00 às 23:00 horas. Não será permitido o
acesso ao alojamento fora das datas e horários estipulados. Programe seu horário de
chegada ao Clube;
3) Vagas limitadas à capacidade do local: serão preenchidas por ordem do recebimento da
inscrição e do pagamento por fax ou e-mail, conforme disponibilidade. Atenção: DOCs e ordens
de pagamento demoram até dois dias para serem conﬁrmados;
4) ATENÇÃO: NENHUMA RESERVA SERÁ EFETUADA SEM A FICHA DE INSCRIÇÃO E O
COMPROVANTE DE PAGAMENTO;
5) NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS PELO ALOJAMENTO EM CASO DE
NÃO COMPARECIMENTO;
6) Os alojamentos são dentro do Nippon Country Club, não necessitando deslocamentos.
OBS.: Os valores para alojamento se referem ao pacote de hospedagem de 4 diárias (do dia 25
de abril à 29 de abril ) e 2 diárias ( do dia 27 a 29 de abril ) nas dependências do Nippon Country
Club, incluindo o café da manhã.
Demais refeições ﬁcam por conta de cada participante e o clube oferece opção de lanchonetes e
restaurantes. Há opções de hotéis fora do Nippon C. C., para quem quer dormir em lugar mais
confortável, mas o participante deverá providenciar a própria condução.
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OUTRAS OPÇÕES DE HOSPEDAGEM
HOTEL BELA VISTA ARUJÁ
Endereço: rua João Nepomuceno, 51, Arujá-SP
Telefone: (11) 4652-2782 / 4655-3989
E-mail: hotlbelavistaaruja@terra.com.br
Website: www.hotelbelavistaaruja.com.br
Instituto de Karate-Do ShotoKan JKA do Brasil
CNPJ 02.977.768 / 0001-45
Av. Tucuruvi, 313 - Cj. 22 Tucuruvi CEP: 0230-000 São Paulo SP Brasil
Cel (11 ) 99612-3644
www.jkabrasil.com.br
E-mail: adm@nkkbrasil.com.br
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HOTEL ARUJÁ
Endereço: Rua Bogotá, 100, Arujá-SP
Telefone: (11) 4655-0644
E-mail: reserva@hotelaruja.com.br
Website: www.hotelaruja.com.br
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OBSERVAÇÕES FINAIS
Todas as inscrições deverão ser feitas através de depósito na conta bancária do Instituto JKA do
Brasil – Banco Bradesco – Agência 1445-1 – C/C 22475-8. – CNPJ: 02.977.768/0001-45.
A ﬁcha de inscrição, juntamente com o comprovante de depósito e o Termo de Responsabilidade
devem ser enviados por fax: (11) 99612-3644 ou por e-mail: adm@nkkbrasil.com.br.
Será registrada a data de inscrição a partir do recebimento whatsApp ou do e-mail e não
da data do pagamento.
Não serão aceitas inscrições incompletas, ilegíveis, sem a Ficha de Inscrição, sem o Termo de
Responsabilidade e/ou o comprovante de depósito. TODOS os documentos (Ficha de Inscrição,
Termo de Responsabilidade, comprovante de depósito) devem ser enviados juntos e
preenchidos COMPLETAMENTE.
Todos os participantes deverão cumprir rigorosamente as normas internas do clube e do
alojamento do Nippon Country Club que não se responsabiliza por qualquer objeto ou valores dos
participantes.
Informações: e-mail: adm@nkkbrasil.com.br – com Sr. Renato Kurihara
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