LIGA CAMBÉLON

Apresentando o Cambélon:
1- INTRODUÇÃO
2- JUSTIFICATIVA
3- METODOLOGIA
4- OBJETIVO
5- PÚBLICO ALVO

INTRODUÇÃO
A Liga Independente de futebol amador de Londrina,
Cambé e Região uma sociedade civil de direito privado,
sem fins lucrativos, de caráter desportivo com
personalidade jurídica e patrimônio distinto dos de seus
filiados tem a finalidade de organizar os campeonatos
amadores dos seus filiados na região e organização de
eventos esportivos, recreativos e de lazer.

METODOLOGIA
Será feito contato com todas as equipes amadoras da cidade de Londrina-Pr,
Cambé, Rolândia, Ibiporã e demais cidades da região para a realização de um
Campeonato Amador de Futebol masculino conforme cronograma de atividades.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES-METAS À SEREM DESENVOLVIDAS
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•

Dirigir, difundir, fomentar e aprimorar a prática do esporte amador na modalidade
de futebol de campo, no município de Londrina, Cambé e Região;

•Promover a realização de torneios, campeonatos e jogos amistosos de qualquer
natureza, com a participação dos times amadores de Londrina, Cambé e Região;

•

Contribuir com o desenvolvimento humano, social e esportivo e melhoramento da
qualidade de vida

•Promover relação de união entre os amadores além de desenvolver o convívio,
amizade, ampliando um bom relacionamento entre as equipes de futebol e os
desportistas da nossa cidade;
•Desenvolver entretenimento e buscar a participação da comunidade local de cada
equipe, visando criar mecanismo de lazer a mesma.

PÚBLICO ALVO
Para este projeto está previsto a participação de 20
equipes com 30 inscritos totalizando a participação de
600 pessoas na série A, e possibilidade de realização da
série B com mais 08 equipes, totalizando mais 240
atletas.
Ainda vale ressaltar que durante o ano realizaremos mais
02 campeonatos das categorias de base sub 20 e sub 17
atingindo aproximadamente mais 600 atletas.

Mas para marcar este golaço,
precisamos de você!
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DETALHAMENTO DE CUSTOS

DESPESAS

Item de despesa

Quantidade Vlr. Unitário

Valor Total (R$)

Valor Total

Carteirinhas de identificação do atleta

800

0,50

400,00

400,00

Divulgação em folder

200

1,00

200,00

200,00

Divulgação em baner

10

150,00

1.500,00

1.500,00

Premiação troféus

10

300,00

3.000,00

3.000,00

Premiação em espécie

3

2.000,00

6.000,00

6.000,00

Taxas de arbitragem

92

300,00

27.600,00

27.600,00

38.700,00

38.700,00

tal de despesas do evento R$

Nossa contrapartida
CONVENIOS E PARCERIAS

DIVULGAÇÃO

Equipes filiadas da Liga

Radio Cidade Am 770 mhaz ,

Mateus Msports

programa esporte e energia diariamente

Rádio Cidade Am 770 mhaz

Radio Londrina Am
Radio Paiquere Am
Link da Cambelon no Facebook

Retorno
Social

A prática do futebol de campo deve ser
desenvolvida como instrumento de inserção social, com a
finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do
individuo e a sua formação para o exercício da cidadania e
ainda como prática do lazer.
O principal retorno social é o trabalho que é
desenvolvido pela cambelon através de seus
campeonatos de categoria de base, onde acampa projetos
de Londrina, Cambé e Região, nas categorias sub 17, sub
15 e sub 13.
A Liga já promoveu um campeonato sub 17
final de 2017 com equipes das cidades de Londrina e
Cambé, onde sagrou-se campeão a equipe do Jardim
Paraíso em Londrina e em todos os jogos reuniam em
torno de 200 a 300 torcedores.
A inclusão de adolescentes sem estrutura
familiar praticamente em condições de completa
vulnerabilidade social foi latente.Neste sentido é com
muito respeito, estima e consideração que remetemos
esse projeto para apreciação de Vsa Sra para nos auxiliar
na concretização desse projeto.

