Perguntas Frequentes, Termos e Regras

Filiais Brotherhood v 1.0.2

Primeiramente nosso muito Obrigado
Agradecemos por você estar avaliando juntar-se ao nosso grupo de filiais, do time Brotherhood | NS
Brotherhood.
Este manual visa trazer informações úteis aos nossos afiliados e membros, e esperamos que
qualquer dúvidas possam compartilhadas conosco.

http://www.brotherhoodbjj.com
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Comentários

Edgar Alves
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Leandro Abite
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Versão 1.0.1 - Atualização de Pagamentos

Leandro Lo

14/04/2016

Regras

Igor Morais

03/05/2016

Versão 1.0.2 - Formatações e modelo geral
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Perguntas Frequentes
1. Como faço para me afiliar ?
a. É feita uma espécie de entrevista com o Professor (Head Coach) da Filial, nós
queremos entender se essa pessoa terá a capacidade e a vontade de levar nosso
nome para sua academia, cidade, comunidade e alunos.
■
Perguntas como:
1. Quanto tempo treina?
2. Com que equipe graduou até o momento?
3. Quantos alunos tem?
4. Qual o plano de expansão?
b. Uma vez aprovado, nós iremos promover com o passos mais burocráticos, como
registros nas CBJJ, CBJJE, e federações locais.
2. Uma vez como Filial posso usar a Logomarca?
a. Sim, pode, desde que siga as seguintes regras:
■
De hipótese alguma a identidade da logo deve ser mudada, ou adaptada, o
máximo que permitimos é adaptações para cores, que devem ser
aprovadas, enviando para o e-mail: e dgar@brotherhoodbjj.com
3. Pagamento para Afiliar-se?
a. Até o momento a inclusão no nosso grupo de afiliadas requer apenas um
pagamento mensal de R$100 (cem reais), que deve ser realizado até o dia 05 de
cada mês.
b. Vamos disponibilizar pagamentos recorrentes via cartão de crédito
c. No caso de pagamento via depósito, enviar o comprovante todos os meses.
d. Com isto a filial estará credenciada e ativa.
4. Falta de Pagamento ?
a. A falta de pagamento por mais de 3 meses resulta no congelamento da filiação.
b. A falta de pagamento por mais de 6 meses resulta na exclusão total da academiad e
nosso grupo de filiadas, passando a ser totalmente proibido e passível de ações
judiciais o uso indevido de nossa marca e/ou associação.
5. Benefícios da Filiação?
a. Acesso aos camps de treinos na matriz em São Paulo
■
Alunos de nossas filiais pagam R$50,00 (cinquenta reais) como taxa
simbólica de custo para treinar na Matriz - Aclimação - SP.
■
Página em nosso site: h
 ttp://www.brotherhoodbjj.com/nome_da_filiada
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Promoções Internas
■
Planos de Aula
Sou uma filiada e agora? Quais os próximos passos?
a. Organizar um Seminário, com algum de nossos Coaches, como Leandro Lo, Yago de
Souza, Anderson Lira etc
■
Despesas de Transportes por conta da filial
■
Arrecadação das Inscrições dividida em 50% para a filial, e outros 50% para
a Brotherhood Matriz
b. Organizar os pedidos de materiais esportivos da Brotherhood :
■
Kimonos, Pataches, Bonés, Camisetas, Moletons etc
c. Seguir nosso código de ética e conduta.
Qual o códido de ética e conduta?
1.
Respeito a todos : Respeitar a todos os membros, visitantes e alunos.
2.
Respeitar as regras e leis do dojo.
3.
Não associar nossa marca a qualquer evento descriminatório
4.
Manter o kimono e peças de treino limpos e prezar pela higiene no tatame e no local
de treino.
5.
Respeitar os mais graduados
6.
Evitar recursar treinos
7.
Não usar patches nos kimonos que sejam de outras academias
8.
Evitar machucar os colegas e evitar machucar-se também
9.
Respeitar seus limites mas sempre buscar superá-los
10.
Repetir as posições sempre que for solicitado, e na medida do possível sempre que
estiver no tatame, repetir até a perfeição.
11.
Esforçar-se para manter boa alimentação
12.
Respeitar a marca Brotherhood
13.
Convidar amigos, colegas para treinos de forma cordial visando multiplicar sempre
o Jiu-Jitsu bem praticado.
14.
Respeitar todas as regras locais de nossas filiais.
Se eu quiser cancelar a filiação?
a. Sem problemas, você nos avisa, e procedemos com processo de desligamento,
envio de contrato de cancelamento, remoção do site, e sem problemas.
Graduação
a. Recomendamos 2 por ano, depois do seminário de abertura da Filial, é necessário
um outro seminário, fazendo com que sejam 2 por ano.
b. Sistema de Faixas de acordo com a CBJJ para as faixas coloridas e preta
c. Recomendação de permanências mínimas:
i.
Branca: 1 ano
ii.
Azul : 1 ano
iii.
Roxa: 2 Anos
iv.
Marrom: 2 anos
■

6.

7.

8.

9.
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v.
Faixa Preta - 1 ao 3 Grau- A cada 3 anos
vi.
Faixa Preta - 4++ Graus - a cada 5 anos
10. Contratos
a. Serão firmados contratos entre você e os representantes legais da Brotherhood.
11. Vou poder editar minha página no site?
a. Sim, mas as edições devem seguir os padrões do site.
12. Posso sub-filiar uma outra academia minha?
a. Sim, as demais sub- filiais pagam 70 reais.
13. Vou ter um Certificado Brotherhood?
a. Sim, para todas as graduações iremos compartilhar os modelos a serem impressos,
eles virão com a assinatura de Leandro Lo e espaço para assinatura do professor da
Filial.
14. Eventos que posso participar?
a. Iremos organizar 1 Evento Anual da Brotherhood, para reciclagem de professores e
técnicas de aula, exercícios, aquecimentos e etc.
15. Sou obrigado a ter uma equipe de competição e também competir?
a. Não, isto depende de cada um, iremos sempre apoiar quem quiser competir, e
respeitar e desenvolver os alunos que queiram apenas a prática de um Jiu-Jitsu
eficiente, que combine movimentos e ténicas modernas, com o tradicional Jiu Jitsu
brasileiro.
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