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PROJETO
I Campeonato Fifa Taça Rotaract Club
ROTARACT CLUB CAMPOS NOVOS - D. 4740
Data Hora Cadastro / Alterado em: 05/02/2021 22:02:05
Site do Clube: http://www.rotaractclubdecamposnovos.org.br/home-clube
E-mail do Clube: rotaractclubcamposnovos@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaract.camposnovos?fref=ts
Justificativa:
Videogames são ferramentas de entretenimento muito comuns nos dias de hoje. Uma grande parcela da população
jovem faz pleno uso destas ferramentas e, de vez em quando, gostam de apimentar as coisas, criando
campeonatos. Pensando nisso e tendo em vista a necessidade de fundos para novos projetos, o clube irá promover
um campeonato de videogame FIFA, cobrando a inscrição e repescagem e oferecendo premiações para os
vencedores.
Objetivo Geral:
O Clube visa a arrecadação de fundos, a promoção da imagem do clube perante a sociedade e o fortalecimento do
companheirismo entre os membros do clube.
Objetivo Especifíco:
1. Realizando a cobrança na inscrição e também na repescagem, conseguiremos um bom montante para aplicação
em projetos futuros.
2. Eventos como este atraem a atenção de adolescentes, jovens e adultos, promovendo a imagem do Clube e da
entidade perante a sociedade;
3. Devido a promoção do evento, o clube poderá obter novos membros;
4. Eventos promovem maior interação entre os membros do clube, estreitando os laços e fortalecendo vínculos;
5. Amostra de nossas atividades para possíveis membros.
Categoria Principal:

- Captação de Recursos

Outras Categorias:

- Atração e Engajamento de Associados

Data Início:

31/03/2021

Data Fim:

31/03/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0009 - Rotaractianos

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos

Meios de Divulgação:
A divulgação será dada por meio das mídias sociais do clube e dos parceiros do projeto.
Parcerias:
Continue Games, NHouse Casa de Shows.

Cronograma de Atividades:
14/02/2021

Início da divulgação do evento, com foco nas comunidades locais de games e faixa etária mais envolvidas
com a prática de jogos online. Também haverá promoções pagas nas plataformas digitais, para que as
divulgações atinjam públicos interessados na área do evento.

Descrição:
Projeto se encontra em andamento.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Projeto se encontra em andamento.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Games, finanças, Rotaract.

Lições Aprendidas:
Projeto se encontra em andamento.
Resumo:
O projeto busca arrecadar fundos e interações sociais entre o clube e amantes de videogames.
Emitido em 18/05/2021
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