REGULAMENTO PARA
ORGANIZAÇÃO DE FESTAND’S

Associação de Andebol do Porto

Regulamento para organização de Festand’s
Foi aprovado na reunião da Direção, realizada em 26 de Agosto de 2019,
o seguinte Regulamento de apoio aos Clubes Filados na realização de Festands:
Todos os clubes que pretendam organizar um Festand deverão preencher
o documento denominado de “Projeto de Organização de Festand”, que se
encontra mais a baixo neste documento, e enviar para a AAP para a mesma
divulgar por todos os clubes e recolher as inscrições.
O apoio será concedido ao Clube organizador do Festand, depois de
validada a apresentação do Relatório Final, sempre processado por Nota de
Crédito, desde que se trate de uma prova que tenha sido oficialmente aprovada
pela AA Porto. O Relatório Final deve conter o número e nome das equipas,
número total de participantes, atividades realizadas e algumas fotos do evento.
O apoio será um Crédito em Conta corrente ao Clube organizador, em
função do número de atletas e pela organização do evento. No total cada
Festand poderá ter como apoio 100€, desde que cumpra os pontos
anteriormente referidos e que tenha, pelo menos, 10 atletas do escalão bambis
inscritos na Federação de Andebol de Portugal.
Cada clube poderá no máximo realizar 2 Festand’s, subsidiado, por
época.
Sendo nesta altura, este o único apoio previsto pela AA Porto, para a
realização de Festands, define-se desde já que este apoio não é acumulável,
com outros apoios que possam vir a existir na AA Porto.
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CLUBE
DATA

HORA

DURAÇÃO

LOCAL
CONCENTRAÇÃO
Nº TOTAL DE EQUIPAS PARTICIPANTES (incl. Clube
Organizador)

Nº DE EQUIPAS A INSCREVER PELA AAP
Nº MAXIMO DE JOGADORES POR EQUIPA
DATA LIMITE DE
INSCRIÇÃO
Nº DE CAMPOS

Nº ESTAÇÕES DE
HABILIDADES

MATERIAL INDISPENSÁVEL

OBSERVAÇÕES

CONTACTO
PODEM SER ANEXADOS AO PROJECTO DOCUMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS

GAB. TÉCNICO AAP
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