Template Candidatura à Organização de Provas da ATLX

Candidatura
“Neste ponto deveremos dizer ao que vimos, devemos fazer referência ao evento que
pretendemos organizar e à data do mesmo, devemos ainda dar algumas indicações que
reforcem a candidatura do clube apresentando as mais valias que o mesmo tem para a
organização da prova em questão.”
EXEMPLO: O Clube Taekwondo de Lisboa, vem por este meio formalizar a sua candidatura à
organização do Campeonato Distrital de Combate 2014, Torneio que se encontra agendado
para a data de 25 Dezembro 2014.
Apesar de esta ser a primeira vez que organizamos uma prova com esta dimensão, contamos
com uma equipa organizadora extremamente motivada e empenhada em que este evento seja
um sucesso.

Instalações
Mencionar o nome do pavilhão no qual pretendemos realizar a prova, bem como a sua
morada, dimensões do pavilhão, numero de salas de apoio, numero de balneários, dimensão
das bancadas, referir se teremos serviço de bar no pavilhão, lugares de estacionamento
disponíveis.. Toda esta informação devera ser acompanhada de fotos se possível.

Nº Atletas Inscritos
Uma vez que o número de atletas que o nosso clube tem inscritos na associação é um dos
pontos avaliados para atribuir a candidatura, devemos fazer referência ao mesmo.

Provas Organizadas
Também é um critério de escolha o facto de termos ou não organizado alguma prova da
associação, por essa razão deveremos fazer referência se na presente época já organizamos ou
não alguma prova da ATLX.
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Capacidade Organizativa

De forma a atestar a capacidade organizativa do nosso Clube, neste ponto deveremos fazer
referência a outros eventos por nós organizados no passado, caso alguma vez tenhamos
organizado alguma prova. Devemos ainda elencar o número de pessoas que irão fazer parte do
nosso Staff, quais os apoios institucionais (Junta de Freguesia, Câmara Municipal) que
conseguimos para a prova em causa. Devemos ainda fazer referência a possíveis
patrocinadores que tenhamos conseguido para apoiar a prova, bem como outras iniciativas
criadas com o objectivo de enriquecer a prova.
EXEMPLO: Pensamos que os eventos organizados no passado atestam a nossa capacidade
organizativa, no entanto pensamos sempre que há espaço para melhorar. Assim, para além
dos apoios institucionais (Junta de Freguesia de Lisboa e Câmara Municipal de Lisboa), este
ano garantimos o patrocínio da Pastelaria Roma, que irá fornecer os bolos para os pequenosalmoços. Contactámos ainda uma rádio e jornal local que irão fazer a cobertura do evento.

Potencial de aumento do número de atletas na área geográfica
Este é mais um ponto considerado na avalização da candidatura. Aqui deverá fazer-se
referência nomeadamente à proximidade do local da prova relativamente ao local onde
normalmente o clube organizador dinamiza os seus treinos regulares.
Poderá ainda fazer-se referência aos meios de divulgação utilizados tendo em vista a
divulgação da prova bem como do clube organizador.

