
CONGRESSO INTERNACIONAL com MIKE BARRELL 
“Guerreiro da Quadra – Construindo Pequenos Grandes Competidores” 

20 e 21 de Junho de 2015 
 

 

Com residência na Inglaterra, Mike tem trabalhado com o tênis por mais 

de 25 anos, ensinando a jogadores de todos os níveis. É fundador e 

diretor executivo da evolve9. Mike tem sido palestrante em inúmeros 

congresssos nacionais e internacionais além de ser autor de manuais e 

artigos de revistas especializadas.  

Tem trabalhado nos programas de tênis de diferentes confederações como a USTA, Tennis 

Australia, LTA (Federação Inglesa), Chinese Tennis Association e muitas outras nações, incluíndo 

Holanda, Noruega, Estônia, Chipre e Hungria. Mike é o autor do Manual de Tennis 10´s da ITF e 

tem sido um grande contribuinte dos programas  de tenis até 10 anos em todo o mundo. 

Além do seu papel como diretor da evolve9, ele também trabalha como ministrador Master no 

programa de educação de treinadores da LTA. É um treinador Nível 5 da LTA e foi eleito o PTR 

professional do ano em 2007. 

TEMAS DO CONGRESSO 

 Os princípios usados na forma de jogar para as crianças de hoje; 

 Como as crianças veem a competição; 

 Estabelecendo treinamentos para ajudar as crianças a desfrutar das adversidades e 

desafios; 

 Atendendo as necessidades individuais, a forma que as crianças gostam de jogar; 

 Trabalhando com meninos e meninas – diferenças chaves;  

 Formatos de competição que proporcionam um aprendizado de verdade; 

 Os 10 pontos principais de um Programa até 10 anos; 
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INFORMAÇÕES GERAIS  
 
Horários: 
20/06 (Sábado): Das 8:30 às 17hs 
21/06 (Domingo): Das 8:30 às 16hs 
 
Local: 
Londrina Country Club  
R. Fernando de Noronha 977 – Centro / Cep: 86060-410  
Londrina/PR   

 
Sugestão de Hotel: 
HOTEL CEDRO (Distância do hotel ao clube 5 minutos andando) 
Av. Juscelino Kubitscheck, 200 - Centro, Londrina - PR, 86020-000 
(43) 3315-7000 
 
Diária Apto single: R$ 149,90 
Diária Apto duplo: R$ 179,90 
Diária Apto triplo: R$ 217,00 
(acrescer 3% de ISS)  
Café da manhã incluído. 
 
Estacionamento: R$ 12,00 a diária.  

 
Importante: Para reservas, entrar em contato diretamente com hotel; 
  
DIREITOS DO PARTICIPANTE 
O participante inscrito no Congresso Internacional de Tênis 2015 terá direito a: 
  
- Assistir as palestras do evento.  
- Certificado de participação com carga horária.  
- Coffee breaks no local do evento;  
- 01 apostila personalizada para anotações com caneta  
- Participar do sorteio de brindes. 
- Tradução consecutiva para o Português 
 - Pontuação para o SNGP.  
 
CREDENCIAMENTO  
O participante que se inscrever para o Congresso deverá chegar para fazer o seu 
credenciamento no local do evento entre 7:00 e 8:30 horas na manhã do dia 21 de junho de 
2015. O evento começa às 8:30h em ponto. No credenciamento o participante receberá o 
material do evento.  
Após entrega do material, a organização não é obrigada a reposição em caso de perda ou 
extravio.  
 
PÚBLICO ALVO  
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Professores, treinadores, técnicos, profissionais do tênis, estudantes de Educação Física e 
amantes do Tênis. 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 
Nome Completo: ____________________________________________________________ 
 
Cidade: _______________________ UF: _______    Telefone: (    ) _____________________ 

 

Valores ATÉ o dia 10/06/2015:           
Professores filiados ao Depto de Capacitação: à vista R$ 360,00 ou 3x de R$ 135,00 (R$ 405,00)* 
Professores não filiados ao Depto de Capacitação: à vista R$ 440,00 ou 3x de R$ 160,00 (R$ 480,00)* 

 
Valores APÓS 10/06/2015:            
Professores filiados ao Depto de Capacitação: R$ 450,00 ou 3x R$ 165,00 (R$ 495,00)* 
Professores não filiados ao Depto de Capacitação: R$ 530,00 ou 3x R$ 190,00 (R$ 570,00)* 

 
Forma de Pagamento:                     A vista                        3 vezes *         

 
* Para pagamento parcelado: A primeira parcela é via depósito bancário na conta e envio do 
comprovante por e-mail e as demais parcelas devem ser acertas no local do evento com 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Conta para pagamento:  
Banco Itaú | Agência 0740 | Conta Corrente: 66.927-0 | CNPJ: 08.679.865/0001-38 |CESAR 
KIST E CD LTDA ME 

 
Essa ficha deve ser enviada e-mail juntamente com o comprovante de pagamento. Enviar aos 
cuidados de Patricia para o Depto de Capacitação via e-mail hugo.castro@cbtenis.com.br 

 
 

mailto:patricia.helou@cbtenis.com.br

