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NOTA OFICIAL FGERJ - GR Nº 05-2013 

 

Assunto: LISTAGEM DE GINASTAS INSCRITAS 

 

 

Prezados Filiados de GR, 

Enviamos em anexo a lista das ginastas

Pedimos atenção às observações abaixo:

- O cancelamento da inscrição individual só pode

devolução da taxa de inscrição. 

- Após esta data enviaremos o valor do rateio da taxa de ambulância, taxa de arbitragem, bem como o 

programa da competição. 

- Os cadastros e recadastros deverão ser regularizados

- A entidade deverá estar em dia com as mensalidades para poder pa

Solicitamos a gentileza de conferirem os dados de sua entidade no documento em anexo (nome da 

ginasta, nível, categoria, por equipe, aparelhos, etc) e apontar eventuais erros.

Aos que ainda não o fizeram, favor enviar o comprovante de depósito com cópia 

para guarinvianna@yahoo.com.br, juntamente com a inscrição da entidade.

Quaisquer dúvidas entrem em contato.

Atenciosamente 
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2013  

LISTAGEM DE GINASTAS INSCRITAS – II ETAPA 2013 

ginastas inscritas na II Etapa do Campeonato Estadual

Pedimos atenção às observações abaixo: 

inscrição individual só poderá ser feito até o dia 25/07, mediante justificativa e sem 

Após esta data enviaremos o valor do rateio da taxa de ambulância, taxa de arbitragem, bem como o 

Os cadastros e recadastros deverão ser regularizados. 

A entidade deverá estar em dia com as mensalidades para poder participar da II Etapa.

Solicitamos a gentileza de conferirem os dados de sua entidade no documento em anexo (nome da 

ginasta, nível, categoria, por equipe, aparelhos, etc) e apontar eventuais erros. 

Aos que ainda não o fizeram, favor enviar o comprovante de depósito com cópia 

, juntamente com a inscrição da entidade. 

Quaisquer dúvidas entrem em contato. 

 

Renata Teixeira 

Diretora de GR - FGERJ 
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Etapa do Campeonato Estadual GR – 2013. 

, mediante justificativa e sem 

Após esta data enviaremos o valor do rateio da taxa de ambulância, taxa de arbitragem, bem como o 

rticipar da II Etapa. 

Solicitamos a gentileza de conferirem os dados de sua entidade no documento em anexo (nome da 

 

Aos que ainda não o fizeram, favor enviar o comprovante de depósito com cópia 


