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Queres ser voluntário na Arena Desporto 2015?
O Município de Leiria em parceria com diversas entidades públicas e privadas irá organizar
no decorrer de 2015 um programa de promoção do desporto e da atividade física que tem
como objectivo principal mobilizar a população em geral para a prática desportiva regular
como complemento de saúde e de um estilo de vida saudável.
As atividades do programa Arena Desporto 2015 são compostas por aulas de fitness,
ginástica, artes marciais,caminhadas, atividades outdoor, passeios de BTT, Torneios de
Futebol, Andebol, Voleibol e Basquetebol, animação diversa e eventos premium [Color Run
e Urban Trail].
As atividades irão decorrer em Leiria, Parque da Cidade e Estádio Municipal de Leiria, e na
Praia do Pedrógão entre os meses de Março a Outubro de 2015.
Entra para a Equipa de Voluntários do Desporto! Responsabilidade, Exigência, algum
cansaço, adrenalina, muitas coisas para aprenderes e muitos amigos para fazeres.
| Destinatários |: Destinase a jovens voluntários/as dos 16 aos 30 anos;
| Prazo de Inscrições|: 25 de fevereiro a 16 de março [Arena Desporto Leiria] até 31 de
março [Arena Desporto  Feira Desporto | Praia do Pedrógão];
| Atividades dos voluntários |
Os/as voluntários/as irão desenvolver atividades relacionadas com a organização do evento
em diferentes áreas: Hospitalidade, Marketing | Animação, Logística e Operação do Evento.
Acede aqui ao documento onde podes encontrar as Tarefas dos/as voluntários/as.
| Direitos dos voluntários|
Formação;
Certificado de participação;
Seguro;
Alimentação;
* Required

1. Nome *
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2. Data de Nascimento *
Example: December 15, 2012
3. Morada *

4. Código Postal *
(xxxxyyy)

5. Contato *
(9X XXX XXX)

6. Nome e Telefone da Pessoa de Contacto
"ECE" *
(em caso de emergência)

7. Email *

8. Possui experiência em voluntariado? *
Mark only one oval.
Sim
Não
9. Qual? *
(indique qual o evento desportivo e a
função)

10. Tarefas Voluntário *
(escolhe uma área de intervenção)
Mark only one oval.
Hospitalidade
Marketing | Animação
Logística
Operação do Evento [área desportiva]
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11. Arena Desporto  Leiria
(assinalar as datas em que pretende participar)
Check all that apply.
21 e 22 de março
18 e 19 de abril
16 e 17 de maio
20 e 21 de junho
12. Arena Desporto  Feira Desporto
(assinalar as datas em que pretende participar)
Check all that apply.
8 de maio
9 de maio
11 de maio
13. Arena Desporto  Praia do Pedrógão
(assinalar as datas em que pretende participar)
Check all that apply.
julho
agosto
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