
 

Documentação Necessária

O pedido de admissão como filiada deverá ser firmado pelo presidente do 
Clube, acompanhado dos seguintes documentos: 
 

 Um exemplar do estatuto, registrado no cartório competente, 
acompanhado da ata de fundação; 

 Ata de eleição e posse da diretoria
 Cópia do cartão de inscrição do CNPJ/MF; 
 Indicação do respectivo pavilhão e suas cores, bem como do desenho do 

uniforme e emblema; 
 Nome do Instrutor Titular e respectiva Graduação com a sua qualificação 

e endereço, juntando xerox do Certificado de Graduação e c
do registro na CBK; 

 Declaração do presidente que se sujeita ao estatuto da FPRK e demais 
normas pertinentes;
 

             Declaração de Ciência e Concordância Estatuto FPrK(PDF)
             http://www.fprk.com.br/documentos/concordaestatuto.pdf

 
             Declaração de Ciência e Concordância Estatuto FPrK(DOC)
                   http://www.fprk.com.br/documentos/concordaestatuto.docx

 
             Concorda em reconhecer a FPrK como única entidade Estadual(PDF)
                   http://www.fprk.com.br/documentos/reconhecerfprk.pdf

 
             Concorda em reconhecer a FPrK como única entidade Estadual(DOC)
                   http://www.fprk.com.br/documentos/reconhecerfprk.docx
 

 
            Fazer o cadastro
             Link Tabela de tipos de clubes
             Link Pagina Oficial da Federação Paranaense de Karate

 
 

 

Documentação Necessária,  deve ser enviado por e-mail a secretaria@fprk.com.br

O pedido de admissão como filiada deverá ser firmado pelo presidente do 
Clube, acompanhado dos seguintes documentos:  

Um exemplar do estatuto, registrado no cartório competente, 
acompanhado da ata de fundação;  
Ata de eleição e posse da diretoria; 

o cartão de inscrição do CNPJ/MF;  
Indicação do respectivo pavilhão e suas cores, bem como do desenho do 
uniforme e emblema;  
Nome do Instrutor Titular e respectiva Graduação com a sua qualificação 
e endereço, juntando xerox do Certificado de Graduação e c
do registro na CBK;  
Declaração do presidente que se sujeita ao estatuto da FPRK e demais 
normas pertinentes; 

Declaração de Ciência e Concordância Estatuto FPrK(PDF)       
http://www.fprk.com.br/documentos/concordaestatuto.pdf 

Declaração de Ciência e Concordância Estatuto FPrK(DOC) 
.br/documentos/concordaestatuto.docx 

Concorda em reconhecer a FPrK como única entidade Estadual(PDF)
http://www.fprk.com.br/documentos/reconhecerfprk.pdf 

Concorda em reconhecer a FPrK como única entidade Estadual(DOC)
http://www.fprk.com.br/documentos/reconhecerfprk.docx 

Fazer o cadastro inicial do clube    http://sempai.com.br/sempai_on/view/dojo_cad.php

Link Tabela de tipos de clubes            http://www.fprk.com.br/documentos/Tabela_tp_clubes.pdf

Link Pagina Oficial da Federação Paranaense de Karate     http://www.fprk.com.br

 

 

secretaria@fprk.com.br 

O pedido de admissão como filiada deverá ser firmado pelo presidente do 

Um exemplar do estatuto, registrado no cartório competente, 

Indicação do respectivo pavilhão e suas cores, bem como do desenho do 

Nome do Instrutor Titular e respectiva Graduação com a sua qualificação 
e endereço, juntando xerox do Certificado de Graduação e comprovante 

Declaração do presidente que se sujeita ao estatuto da FPRK e demais 

Concorda em reconhecer a FPrK como única entidade Estadual(PDF) 

Concorda em reconhecer a FPrK como única entidade Estadual(DOC) 

http://sempai.com.br/sempai_on/view/dojo_cad.php    
http://www.fprk.com.br/documentos/Tabela_tp_clubes.pdf 

http://www.fprk.com.br 

  


