TEAM SIX BRAZIL
ADVANCED TACTICAL TRAINING
FICHA DE INSCRIÇÃO
Curso: Basic School US Marshals.
Período: 19 a 23 de maio de 2016.
Local: Miami, Florida, USA.
Nome do Aluno(a): _________________________________________________________.
Nacionalidade: _______________________________.
Estado Civil: ________________________________.
R.G./Identidade Funcional/Órgão Expedidor: ________________________________.
C.P.F.: _____________________ E-mail: _____________________________________.
Data e Local de Nascimento: _______________________________________________.
Filiação: _________________________________________________________________.
Endereço Residencial: _____________________________________________, Bairro:
________________________, Cidade/UF: ______________________________________,
C.E.P.: ______________, Tel. Fixo: ( )___________, Tel. Cel: ( )___________.
Profissão: ________________________________________________________________.
Instituição/Empresa: ______________________________________________________.
Endereço Profissional: ____________________________________________, Bairro:
________________________, Cidade/UF: ______________________________________,
C.E.P.: ______________.
Tamanho da Camisa (P, M, G, GG, XG, EXG): _________.
INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO:
A TEAM SIX BRAZIL tem um padrão de qualidade que preza por sua gestão.
Os critérios utilizados em sua norma burocrática visam ao alcance de uma correta postura diante dos
órgãos aos quais compete à fiscalização do nosso treinamento.
Cabe ao(a) aluno(a) prestar todas as informações solicitadas e apresentar, por meio de fotocópia, os
documentos que se fazem necessários ao cumprimento das normas, autorizando-nos a verificar a
autenticidade dos mesmos (ANTECEDENTES CRIMINAIS).
A não apresentação da documentação exigida impede o(a) aluno(a) de participar do treinamento.
A TEAM SIX BRAZIL ministra cursos de especialização para policiais ou pessoas devidamente autorizadas
pelos órgãos governamentais competentes.
DECLARAÇÃO:
DECLARO para os devidos fins, que gozo de plena capacidade física e mental, assumindo toda e qualquer
responsabilidade por eventuais ocorrências físicas e/ou psicológicas, ocasionadas por este treinamento.
DECLARO ainda, estar ciente das seguintes condições: 1- Que concordo em cumprir todas as normas de
segurança, de procedimentos e condutas em estande, impostas pela TEAM SIX BRAZIL, Coordenadores,
Instrutores e equipe de apoio, no decorrer do curso, isentando-os de qualquer responsabilidade por
danos físicos e materiais que posso vir a sofrer nos locais de realização das aulas, caso não observe
as normas, procedimentos e condutas impostas; 2- Que tenho total conhecimento de que posso vir a ser
desligado do curso sem qualquer reembolso do valor pago, caso os instrutores ou organizadores julguem
ter havido infração das normas de segurança, procedimentos ou conduta impostas, tendo em vista a
importância capital da segurança no manuseio de armas de fogo e na aplicação das técnicas ministradas,
ou ainda, faltar com o respeito ou atenção aos mesmos ou com seus parceiros/alunos de curso,
prejudicando o bom andamento da instrução; 3- Que o cancelamento da inscrição só será aceito antes do
início do curso, com a devolução de apenas 50% do valor depositado. Após o início, não haverá
reembolso; 4- Que fica autorizada a utilização de minha imagem pela TEAM SIX BRAZIL em qualquer
material publicitário; 5- Que o certificado de conclusão só será emitido após a quitação total do
curso. O Certificado será enviado por e-mail no prazo de até 30 (trinta) dias após a confirmação do
pagamento total do curso.
Por estar de acordo, firmo o presente.

Local e Data: _________________________________________________________.

____________________________
(Assinatura)
____________________________
(1ª Testemunha)
R.G./Idt. nº

____________________________
(2ª Testemunha)
R.G./Idt. nº

