São Paulo, 20 de abril de 2016.

CONVITE
Ref.: UNDOUKAI COOPER/KOINOBORI – 22/05/2016 (domingo)
Prezado(a) Associado(a):
Convidamos V.Sª. e Exmª. Família para participarem no dia 22 de maio vindouro, domingo, do nosso tradicional
“UNDOUKAI”.
Estamos programando as mais variadas disputas e brincadeiras, que estarão franqueadas a todos os presentes, tanto
crianças como adultos. Haverá farta distribuição de brindes.
Os convites abaixo são extensivos a seus familiares não associados, amigos e familiares que gostariam de participar do
nosso UNDOUKAI. Se necessário de convites adicionais, solicitar na Secretaria.
Para maior comodidade dos participantes, no local do evento estarão funcionando barracas de bebidas e comidas.
HORÁRIO: Das 8:30 às 16:00 horas
LOCAL:
Campo de Futebol externo
A sua presença e a de seus convidados será motivo de alegria para toda Família Coopercotiana.
A DIRETORIA
E.T. – Em caso de chuva o Undoukai será realizado na Quadra Coberta.

UNDOUKAI
O Undoukai ( gincana esportiva ) é o mais tradicional evento esportivo realizado em quase totalidade das escolas no
Japão.
O primeiro Undoukai, nos moldes como conhecemos hoje, foi realizado na Universidade de Tóquio, em 6 de junho de
1885. Aos poucos, a gincana esportiva foi se espalhando por todas as escolas, virando uma tradição anual. O Undoukai é
realizado nas escolas, mas a participação dos pais dos alunos e moradores da vizinhança é muito intensa, tornando-se um evento
da comunidade.
O Undoukai, no Japão, é geralmente realizado no outono, nos meses de setembro e outubro. Muitas escolas promovem o
seu Undoukai no dia 10 de outubro, o “Taiiku no Hi” (dia dos esportes). Esta data foi instituída em 1964, na abertura dos Jogos
Olímpicos de Tóquio. Desde 1966, a data tornou-se feriado nacional.
No Brasil, esta saudável atividade do Undoukai foi introduzida pelos imigrantes japoneses, e vem se mantendo pelas
comunidades nikkeys, inclusive com a participação, bastante ativa, de grupos não pertencentes a esta comunidade,
promovendo uma grande integração e cooperação entre os participantes.
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CONVITE – UNDOUKAI COOPER /KOINOBORI
(GINCANA POLIESPORTIVA) – 22/05/2016
CONVIDAMOS V.Sª. E EXMª. FAMÍLIA PARA PARTICIPAREM DO NOSSO “UNDOUKAI”, A SER
REALIZADO NO DIA 22/05/2016 (DOMINGO), A PARTIR DAS 8:30 HORAS NO CAMPO DE FUTEBOL
EXTERNO, EM NOSSA SEDE SOCIAL, SITO À AV. GUILHERME FONGARO, 351 - PARQUE IPÊ - SÃO
PAULO (ENTRADA PELA RUA VALENTIM NICOLAI, S/Nº).
Obs.: Válido para seus familiares não associados e amigos
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CONVIDAMOS V.Sª. E EXMª. FAMÍLIA PARA PARTICIPAREM DO NOSSO “UNDOUKAI”, A SER
REALIZADO NO DIA 22/05/2016 (DOMINGO), A PARTIR DAS 8:30 HORAS NO CAMPO DE FUTEBOL
EXTERNO, EM NOSSA SEDE SOCIAL, SITO À AV. GUILHERME FONGARO, 351 - PARQUE IPÊ - SÃO
PAULO (ENTRADA PELA RUA VALENTIM NICOLAI, S/Nº).
Obs.: Válido para seus familiares não associados e amigos
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