
Passos do Cadastro

Português
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Passo① Cadastrar a conta do e-mail

③ Confirmar a “Política de 
Privacidade referente  aos 
Dados do Paticipante” e 
clique  em “Agree” (Aceito). 

（Cadastro para novo usuário）

① Clique em
“LOGIN” para  
iniciar o cadastro.

② Clique em “Registration for new user”             
(Cadastro para novo usuário)

Acesse a seguinte página → https://va.apollon.nta.co.jp/uchinanchu2022
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⑥ Confirmar as informações e clique  
  em “Submit this form” (Enviar).

⑤ Após preencher os dados, clique em
“Confirm your input” (Confirmar os
dados preenchidos).

(Preencher em sequência)

★Nome 
(First:Nome/ Middle:Nome do Meio/ 
Family:Sobrenome)

★ País/Região

★ Conta do e-mail

★ Conta do e-mail (repetir)

★ Senha (mín. de 6 caracteres com  

números e letras – identificar 
maiúsc. e minúsc.)

★ Senha (repetir)

④

3



Após cadastrar a conta do e-mail, receberá o e-mail (inglês) abaixo

com as instruções para cadastrar a conta principal

【Atenção】

Somente o cadastro do e-mail não está finalizada a inscrição. Clique no
site indicado no e-mail para o cadastro da conta principal.

*Caso não receba o e-mail acima, por favor entre em contato com a central de
suporte. Poderá estar na pasta spam ou não ter recebido devido à segurança.
Por favor, configure o e-mail para receber ntaoka_office@nta.co.jp

■Central de suporte uchinanchu2022@ntaoka.co.jp 4

The URL will be appeared ← Clique neste site

（Conta do e-mail）
（senha criado)



③ Confirmar a 
“Política de Privacidade  
referente aos Dados do 
Paticipante” e clique em “Agree” 
(Aceito). 

Passo② Criar a Conta Principal
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【Atenção】Será necessário um novo cadastro separadamente

do cadastro da conta do e-mail para a inscrição do evento.

① Clique em 
“LOGIN”

② Clique em “Registration for 
new user” (Cadastro para novo usuário).
Clique aqui novamente para a incrição 
do evento. 



⑤ Após preencher as informações, 
clique em  “Confirm your input” 
(Confirmar os dados)

1. Nome (First:Nome / 
Middle:Nome do Meio /  
Family:Sobrenome)

2. País/Região

3. (Kenjinkai o qual pertence)

4. Agência de viagem (opcional)

5. Conta do e-mail

6. Confirmar a conta do e-mail

7. Senha (mín. de 6 caracteres com  
números e letras – identificar maiúsc. e 
minúsc.)  

8. Senha (repetir)

9. Número do celular

10. Gênero

(Male: Masc. / Female: Fem.)

11. Idade

12. Geração

13. Quantas vezes

participou no festival

14. Tipo de acomodação

15. Data da chegada a Okinawa

(mês/dia) (opcional)

16. Número de vôo de chegada

(opcional)

17. Data de partida de Okinawa

(mês/dia) (opcional)

18. Número do vôo de partida

(opcional)

6

④



⑥ Reconfirmar as informações e clique em “Submit this form”  
(Enviar). Assim, abrirá a página para adicionar o acompanhante 
(passo ③) e cadastrar o evento que deseja (passo ④). 
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② Clique em  “Add accompanying 
  persons” (Adicionar o acompanhante).

Passo③ Cadastrar o acompanhante

④ Após preencher as informações do  
acompanhante, clique em  “Confirm 
your input” (Confirmar os dados) 8

① Clique em
“Application for 
Event”.

③(Preencher em sequência)

★ Nome

(First:Nome / Middle:Nome do Meio/ 

Family:Sobrenome)

Nº do celular (opcional)

★ Gênero 

(Male: Masc. / Female: Fem.)

★ Idade

★ Geração

★ Quantas vezes

participou no festival

【Observação】O cadastro poderá ser feito em seguida ou mais tarde.



Clique para finalizar o cadastro 
do acompanhante.

Clique para adicionar outros 
acompanhantes .
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② Selecione o nome do participante pela lista.
※Se deseja adicionar o acompanhante volte para o passo③. 

Passo④ Inscrever ao evento
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① Clique em
“Application for 
Event” (Cadastro

para Eventos).

③ Selecione 
o evento 
desejado 
clicando no 
quadrado 
para marcar. 

【Observação】Outros eventos serão acrescentados posteriormente e as informações 

        serão enviadas por e-mail. 

[A] [B]

④ Para finalizar o cadastro, clique em [A]“Submit (finish registering)”.
Para a inscrição de eventos de outro(s) acompanhante(s), 
clique em [B] “Submit (continue making registrations)”.



Para completar o processo de 
inscrição, IMPRIMIR A FOLHA 
COM O CÒDIGO QR ou salvar 
em foto no seu telefone celular 
ou tablet.
(passo ⑦)

① Clique em
“Confirm/Change” 
(Confirmar/Altear).

② Confirmar a inscrição do evento desejado

→Clique em “View” para imprimir a folha de inscrição (passo ⑦) 

Caso deseje alterar a inscrição do evento

→ Siga para o passo ⑥

Passo⑤ Confirmar os dados da inscrição
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② Clique em “Modify” (Alterar).

⑤ Clique em “Submit (change registration)”
[Enviar (alterar a inscrição)].
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④ Para adicionar, marque o 
quadrado do evento que deseja.
Para cancelar, desmarque o  
quadrado.

③ Selecione o nome do participante que 
deseja alterar a inscrição do evento.

① Clique em “Confirm/Change” 
(Confirmar/Altear).

Clique aqui para modificar 
seus dados pessoais.

Passo⑥ Alteração da inscrição



【Atenção】
* Imprima esta folha ou salve uma foto no seu celular. O código 

QR será escaneado na entrada para poder ter acesso aos eventos.

* Favor não esquecer de imprimir ou salvar a foto do código QR 

para cada um dos acompanhantes também. Pois, o código é 

necessário individualmente.

Passo⑦ Imprimir a folha de inscrição
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←Código QR

Somos em 4 pessoas.
Aqui estão as 4 folhas.

Certinho. 
Mensōre!

(Imprimir)


