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PLANEAMENTO

O 1º Seminário Taekwondo WTTU - CIDADE DE MATOSINHOS, com o Grão 
Mestre Luciano Neto irá realizar-se no dia 16 de junho de 2018, com início para as 
10,00h. tendo como previsto o seu encerramento para as 18h00, no Escola Básica de 
Matosinhos, R. Augusto Gomes 709, concelho de Matosinhos. 

Este seminário destina-se a todos os praticantes da modalidade, assim 
como treinadores e instrutores que tenham interesse no mesmo. 

Todos os participantes devem apresentar-se no local do evento às 9h30 de 
forma a assim se evitar atrasos no começo, à exceção dos participantes que irão 
participar apenas da parte da tarde. 

REGULAMENTO GERAL

O 1º Seminário Taekwondo WTTU - CIDADE DE MATOSINHOS, consiste num
encontro didático de vários praticantes, como treinadores, Mestres e Grão-
Mestres da modalidade olímpica Taekwondo, de forma a aprofundar o 
conhecimento e ideias da própria arte em si. 

Este evento será organizado pela Academia Taekwondo Matosinhos - ATM 
Associação, situada em Matosinhos– Porto, e tendo como preletor o Grão Mestre 
Luciano Neto.
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ATIVIDADE

Esta atividade irá decorrer em dois períodos, um da parte da manhã (das 10:00 ao 
13:00) e o período seguinte, da parte da tarde (15:00 às 18:00). 

A pausa para almoço será das 13:00 às 15:00. 

Este evento irá decorrer sob forma de aprendizagem. 

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser feitas através do website do 
evento (www.semianriowttumatosinhos.weebly.com) até ao dia 31 de Maio, tendo
um custo de 25€ para o dia todo, e de 15€ para meio dia. 

Poderão inscrever-se todos os interessados que esteja ativos na prática 
desta modalidade, desde alunos, atletas, treinadores, árbitros, etc. 

O pagamento poderá ser feito por transferência bancária, ou no dia do evento 
no secretariado. (Mais informações poderá ser consultada no website oficial) 

DIPLOMAS

No final do seminário irá ser atribuídos diplomas de participação a todos os 
participantes. 

* A organização não se responsabiliza por furtos no decorrer do evento.

http://www.seminariowttumatosinhos.weebly.com



