ESCOLAS
ALGUNS DOS BENEFÍCIOS EM SER ASSOCIADO DA ATLX
Apoio Institucional
Fazer parte da ATLX poderá ser decisivo quando necessitar de apoio institucional para resolver alguma
situação. Normalmente, só quando surge um problema é que valorizamos a importância de ter apoio
institucional, nessa altura poderá ser tarde. Sozinhos somos vulneráveis, juntos somos mais fortes.

Representação
A ATLX representa as suas Escolas perante a Federação Portuguesa de Taekwondo e outros organismos
oficiais, dando a conhecer as suas opiniões e defendendo os seus interesses.

Enquadramento Legal
A legislação Portuguesa obriga as Escolas a estarem legalmente enquadradas para desenvolverem a sua
actividade. A ATLX é a associação distrital de Taekwondo do distrito de Lisboa, reconhecida pela
Federação Portuguesa de Taekwondo.

Imagem e Credibilidade
Pertencer à maior Associação Distrital de Taekwondo aumenta a credibilidade e melhora a imagem da
Escola. Estes dois factores são fundamentais para a captação de atletas e apoios.

Divulgação e Promoção da Escola
Divulgar e promover de forma eficaz uma Escola exige tempo e recursos. A ATLX disponibiliza
plataformas de comunicação às Escolas associadas, disponibilizando no seu sítio da Internet
informações sobre as Escolas e suas actividades, bem como desenvolve acções de divulgação do
Taekwondo no distrito.

Promoção e Realização de Eventos
A ATLX apoia as Escolas na promoção e realização de eventos, disponibilizando as suas plataformas de
comunicação, conhecimentos, contactos e recursos (humanos e materiais).

Informação
Por norma as entidades oficiais veiculam comunicados, directivas e alterações
regulamentares/legislativas através das Associações. A ATLX, para além dessas informações, recebe
também informação das Escolas associadas e parceiros institucionais que disponibiliza aos seus
associados. Ter acesso a informação relevante é fundamental para o sucesso de qualquer actividade.

Descontos Diversos
A ATLX estabelece protocolos com diversas entidades com vista à obtenção de descontos ou condições
mais favoráveis que coloca à disposição dos seus associados.

Actividades e Benefícios para os Agentes Desportivos
A ATLX permite que os agentes desportivos das Escolas associadas participem em actividades e
beneficiem de um conjunto de vantagens exclusivas melhorando, desta forma, os seus níveis de
satisfação enquanto clientes da Escola.

Apoio Técnico
Os departamentos técnicos da ATLX disponibilizam apoio técnico às Escolas Associadas, partilhando com
elas o seu conhecimento. Dessa partilha, resulta novas ideias que possibilitam uma evolução constante
das escolas e da Associação.

AGENTES DESPORTIVOS
ALGUNS DOS BENEFÍCIOS EM SER FILIADO NA ATLX
Acesso aos Campeonatos Distritais
A ATLX promove, de forma regular, provas de competição (Kyorugui e Poomsae) a custos reduzidos,
onde são atribuídos os títulos de campeão distrital. Estas provas permitem também que os melhores
atletas se apurem para as provas nacionais.

Actividades no Distrito
A ATLX apoia a realização de provas, torneios, estágios, workshops, formações, etc. no distrito de Lisboa,
o que possibilita a participação de todos os agentes desportivos interessados sem que haja a
necessidade destes efectuarem grandes deslocações. O apoio da ATLX permite ainda que essas
actividades tenham custos de participação mais reduzidos.

Caderneta do Atleta
A ATLX disponibiliza aos seus filiados uma caderneta de atleta que permite registar o percurso do
taekwondoca, nomeadamente as graduações obtidas, os cursos e estágios realizados, bem como os
resultados das competições.

Workshops, Estágios e Formações
A ATLX promove de forma regular workshops, estágios e formações a custos reduzidos, por vezes até
gratuitos.

Seguro Desportivo
Através da ATLX os agentes desportivos têm acesso a seguro desportivo a custo reduzido.

Apoio Institucional
Fazer parte da ATLX poderá ser decisivo quando necessitar de apoio institucional para resolver alguma
situação. Normalmente, só quando surge um problema é que valorizamos a importância de ter apoio
institucional, nessa altura poderá ser tarde. Sozinhos somos vulneráveis, juntos somos mais fortes.

Redução dos Custos de Participação em Eventos
A ATLX, sempre que se justifique, organiza a deslocação e estadia dos agentes desportivos filiados a
eventos, tais como provas nacionais, a custos inferiores ao que seria expectável se viajassem a título
individual. Os agentes desportivos beneficiam também do convívio e camaradagem que existe nessas
actividades.

Descontos Diversos
A ATLX estabelece protocolos com diversas entidades com vista à obtenção de descontos ou condições
mais favoráveis que coloca à disposição dos seus associados e filiados.

