FEDERAÇÃO BAIANA DE WUSHU SANDA – FBWS
CNPJ: 28.693.310/0001-58

FILIAÇÃO DE ENTIDADE
Poderá se filiar à Federação Baiana de Wushu Sanda qualquer Associação, Academia, Escola, Clube, etc,
que desenvolva trabalhos de Wushu, bem como, toda e qualquer entidade que desenvolva artes marciais
chinesas como um todo.
BENEFÍCIOS DA FILIAÇÃO DE ENTIDADE







Receber Certificado de Filiação, assinado pelo presidente da FBWS;
Participar de Eventos, Cursos e Competições Oficiais da FBWS e entidades parceiras;
Utilizar logotipo da FBWS em uniformes e materiais de divulgação;
Divulgação da entidade nas publicações oficiais da FBWS e página na internet;
Condições especiais para aquisição de equipamentos e uniformes oficiais da FBWS;
Consultoria técnica e organizacional para assuntos referentes à pratica, ao ensino e à realização de
eventos relacionados ao Wushu, bem como, toda e qualquer entidade que desenvolva artes
marciais chinesas.

1. DOCUMENTAÇÃO PARA FILIAÇÃO DE ENTIDADE
 Ficha de inscrição devidamente preenchida
 Cópia do Estatuto da entidade, registrado em Cartório (se houver)
 Comprovante do CNPJ da entidade (se houver)
 Cópia de comprovante de capacitação do professor responsável (ex. Certificado de exame de
faixa, cursos de especialização em técnicas de artes marciais, etc)
 Uma foto de meio corpo do professor responsável pela entidade (digitalizada com boa resolução)
2. FILIAÇÃO DE ATLETA INDIVIDUAL
 Alunos, Instrutores e Professores de entidades filiadas à Federação Baiana de Wushu Sanda
poderão se filiar individualmente, recebendo os seguintes benefícios:
 Carteirinha de filiado;
 Valor diferenciado nas taxas de inscrição dos campeonatos e demais eventos organizados pela
FBWS;
 Ter a pontuação de suas lutas computada no ranking oficial da FBWS, podendo participar
de desafios e disputas de cinturão;
 Só poderão participar das disputas de títulos dos campeonatos de nível nacional e internacional
promovidos pela CBS, os atletas que estiverem com filiação em dia.
2.1. DOCUMENTAÇÃO PARA FILIAÇÃO INDIVIDUAL
 Ficha de inscrição devidamente preenchida.
 Cópia do comprovante do depósito da taxa.
 Uma foto 3x4 digitalizada.
As fichas e os comprovantes de depósitos deverão ser enviados para: contato@fbws.com.br
Sede Administrativa: Rua Medeiros Neto, 27 – Vomita Mel – Guanambi/BA
Fone: (77) 999417976. Site: www.fbws.com.br e-mail: presidente@fbws.com.br

