
FFEEDDEERRAAÇÇÃÃOO  EESSPPOORRTTIIVVAA  EE  EEDDUUCCAACCIIOONNAALL  PPAAUULLIISSTTAA  DDEE  KKAARRAATTÊÊ  
CNPJ 09.514.857/0001-02 – Fundada em 10/02/2008 

 
Entidade Regional de Administração do Desporto, filiada a 

                CONFEDERAÇÃO  ESPORTIVA E EDUCACIONAL PAULISTA DE KARATE - CEEBK 

  

 

Assunto: REGISTRO DE FAIXAS PRETAS                                                  À FEEPK  

A associação _________________________________________ , na pessoa de seu representante legal Presidente Sr. ____________________________, vem 

através deste solicitar o Registro de Faixas Pretas e recolhimento de anuidades relacionados abaixo, declarando ainda que as informações para 

esses registros são verdadeiros e de inteira responsabilidade da Federação. Informo ainda que para atender as necessidades de recebimento 

de diplomas FEEPK-CEEBK seguem as cópias autenticadas do Diploma anterior e a Foto 3x4. 

 
Data - _____/_____/2022       

Ass do Presidente 
 

CADASTRO DE ATLETAS FAIXAS PRETAS 
 

NOME NUMERO 

FEEPK 

FEDERAÇÃO DAN ESTILO DATA DO 

ULTIMO 

EXAME 

DATA DE 

NASCIMENTO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

 



 
  

 

REGISTRO DE PRETA  
Anuidade e Registro 1º Dan   FEEPK + CEEBK R$  260,00 

Registro e registro 2º Dan   FEEPK + CEEBK R$  300,00 

Registro e registro 3º Dan    FEEPK + CEEBK R$  340,00 

Registro e registro 4º Dan   FEEPK + CEEBK R$  380,00 

Registro e registro 5º Dan   FEEPK + CEEBK R$  420,00 

Registro e registro 6º Dan   FEEPK + CEEBK R$  460,00 

Este registro é apenas válido para reconhecimento de exames já feitos com diplomas de outra entidade oficial 
(não vale apresentação de diplomas de academia) 

 

 

Taxas congeladas desde 2015 
 
Observação 1: no primeiro registro junto a FEEPK- CEEBK o faixa preta deve recolher o valor por dan + anuidade do ano vigente. A partir do 
segundo ano apenas a anuidade deve ser recolhido, salvo em caso de novo exame de graduação 
 

Observação 2: em caso de exame, todos os relatórios de exames de faixas pretas devem ser enviados em até 10 dias após a realização do exame para 

solicitação de diplomas e recolhimento de taxas devidas. Após este prazo ficam devidos os valores relativo de exame (por dan) + valor de anuidade 

vigente.(somar o valor da tabela + 130,00) 
 

Observação 3: em caso da falta de alguma informação da tabela como data de nascimento ou de exame, a coluna será enviada em branco. Em caso da 

falta de numero FEEPK-CEEBK do referido examinado, este receberá novo registro e novo numero que passara a ser o oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rua Dom Pedro II nº 250- Vila Resende- Caçapava SP CEP 12282-370  12  99162.3874  

presidentefeepk@yahoo.com.br   Site: www.feepkarate.com.br   
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