SOLICITAÇÃO DE LICENÇAS INTERNACIONAIS
PROCEDIMENTOS
1. Estar regularmente filiado a CBC;
2. Efetuar

a

solicitação

através

do

formulário

online

disponível

no

link:

https://goo.gl/forms/YXIzv0oUXDLWizpI2
3.

Contratar Seguro de Acidentes Pessoais e Médicos Hospitalares com cobertura
Internacional para participação em eventos esportivos para a duração dos dias de
competição. O atleta é responsável por conhecer todos os detalhes do seu plano de seguro e
o que deve ser feito caso seja necessário utilizá-lo;

4. Preencher e reconhecer firma do Termo de Responsabilidade (Disponível no site da CBC na
parte de Regulamentos), enviar uma cópia digitalizada por e-mail e o original via correio
para o endereço da CBC: Av. Maringá, 627, sala 501, Jd. Vitória, Londrina – PR, CEP 86060000;
5. Efetuar o pagamento da taxa de R$150,00 conforme o documento de Obrigações
Financeiras da CBC, disponível no site, através de boleto bancário que será enviado após o
preenchimento do formulário;
6. Foto 3x4;
7. Enviar

os

documentos

acima

solicitados,

digitalizados,

para

os

seguintes

e-

mails: hudson@cbc.esp.br / natasha@cbc.esp.br
8. O prazo para emissão de licenças é de 10 dias úteis a contar da data de pagamento da
taxa.
IMPORTANTE: A licença internacional só tem validade para participação em competições internacionais
quando apresentada junto à carta de autorização emitida pela CBC.
Após obter sua licença internacional, toda vez que o atleta deixar o país para competir, é necessário solicitar a
Carta de Autorização.
A Carta de autorização deverá ser solicitada via email para: natasha@cbc.esp.br com cópia para
hudson@cbc.esp.br e os seguintes documentos devem ser apresentados:
1. Seguro de Acidentes Pessoais e Médicos Hospitalares com cobertura Internacional para participação em
eventos esportivos para a duração dos dias de competição. O atleta é responsável por conhecer todos os
detalhes do seu plano de seguro e o que deve ser feito caso seja necessário utilizá-lo;
2. Enviar no Email: Nome do Evento, Data, Cidade e país.
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