SEJA UM VOLUNTÁRIO
XXVII Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu Ginásio de Esportes do Cruzeiro
De 07 a 11 de setembro
O evento receberá cerca de 1.200 pessoas de 20 estados + DF
Este é o evento nacional mais importante da nossa modalidade, neste ano, pela primeira vez teremos a participação de 21
estados!
O Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu é o palco onde os melhores atletas do país se apresentam em busca de bons
resultados para serem convidados para participar de treinos oficiais da Confederação Brasileira de Kungfu Wushu, que visam a
seleção dos melhores atletas para representarem o Brasil nos eventos internacionais do ano seguinte.
Outra novidade deste ano será a primeira edição do Campeonato Brasileiro Universitário de Wushu, que também servirá como
base para avaliação dos atletas que representarão o Wushu Universitário do Brasil nas Universíades de Taipei - 2017.
É também um momento de confraternização, de rever velhos amigos e de fazer novas amizades, num clima de competição e de
puro Fairplay.
Areas de Atuação :
Áreas de competição - Se você já foi atleta, técnico, árbitro, membro de equipe técnica ou estudante de Educação Física deve
ser a sua escolha. O voluntário atuará nas áreas de competição e vai interagir bem de perto com as delegações. Ele auxiliará no
suporte, manutenção e distribuição de equipamentos esportivos e dará apoio durante as competições. Para fazer parte dessa área
o voluntário precisa de:
 Gostar de Esportes;
 Experiência com atividades relacionadas ao Esporte
 Muita disposição física.
Imprensa e Comunicação - o voluntário atuará com produção de texto para diversos canais de comunicação e mídias sociais e
dará apoio aos jornalistas sempre que possível . Para fazer parte dessa área é fundamental que o voluntário tenha:
 Boa redação;
 Fluência verbal;
 Experiência com fotografia, filmagem, produção de texto e revisão.
cair
Apoio operacional - é ideal para aqueles que tem organização e capacidade de planejamento como suas principais habilidades.
Você fará parte de atividades como dar suporte no controle e distribuição de água, material de expediente, organização de escalas
de trabalho, controle de acesso e produção de credenciais. Para isso o voluntário precisa ter:
 Noções administrativas;
 Organização e planejamento
Atendimento ao Publico - O voluntário dessa área vai atuar nas instalações do Ginasio, hotéis credenciados e guia dos ônibus
credenciados. Receber o público e orientá-lo, checar a programação e auxiliar no deslocamento de pessoas com informações do
evento e da cidade . Por isso, o voluntário dessa área precisa ser:
 Comunicativo;
 Bem-humorado;
 Pró-ativo;
 Flexível;
 Um bom ouvinte.
Contrapartida ao Voluntário :
Vivências praticas da modalidade e contexto organizacional, troca de experiências e aprendizagem de outras culturas nacionais.
Certificado de participação ( no caso de estudantes pode ser utilizado para horas de estágio);
Camiseta do evento ;
Kit lanche;
Dias e horários :
07/09 - 12h as 16h / 16h as 20h
08/09 - 07h as 11h / 11h as 13h / 13h as 17h / 17h as 21h
09/09 - 07h as 11h / 11h as 13h / 13h as 17h / 17h as 21h
10/09 - 07h as 11h / 11h as 13h / 13h as 17h / 17h as 21h
11/09 - 08h as 12h / 12h as 16h
Contato:
pedro.fwdf@gmail.com
61 98157-8561
Enviar currículo, dias, horários e área de atuação que pretende ser voluntário .

