Ex.mos Senhores
Informamos que a partir do dia de hoje, as Instituições já se podem inscrever para a
próxima época desportiva. À semelhança dos anos anteriores, as inscrições serão
realizadas na plataforma eletrónica http://www.bocciaportugal.pt, também disponível
através da hiperligação do site da PCAND (http://pcand.pt/modalidades/bocciasenior).
Deverão consultar o site da PCAND, onde encontrarão toda a documentação
pertinente, como:
a) Regulamento Geral Boccia Sénior 2017-18
b) Processo de Inscrição – Manual do Utilizador
c) Inscrições 2017-18 (Áreas Geográficas)
d) Regras de Boccia Sénior 2017-18
e) Calendário de provas

As inscrições decorrerão até ao dia 31 de outubro de 2017. A data limite para
pagamento é 7 de novembro de 2017. Após esta data, qualquer pedido de inscrição
deverá ser submetido, via e-mail, para apreciação. As Instituições que não efetuarem
o pagamento, não vão conseguir selecionar os seus jogadores para as competições

MANUAL DE NORMAS DO UTILIZADOR
Registo de Nova Instituição/Entidade
Aceder à área reservada, e clicar em “criar uma nova conta”. Preencher o formulário,
colocando um e-mail e escolher uma senha de acesso. Após esta etapa, deverão
aguardar

a

nossa

resposta/validação

(via

correio

electrónico)

para

que

possam inserir os atletas;

Instituições já registadas
Aceder à área reservada e inserir o endereço de e-mail e a senha de acesso.
Para as Instituições já registadas na plataforma, relembramos da importância da
atualização dos dados constantes na mesma (nome responsável, contacto direto,
morada,…). Temos verificado que as Instituições não têm os seus dados atualizados, o
que causa dificuldade nas comunicações, quer por e-mail, quer por telefone.
A PCAND não se responsabiliza por falhas nos contactos com as Instituições, cujos os
dados não estejam devidamente atualizados na plataforma.

Inscrever novos jogadores
Inserir atleta na área reservada; de seguida em “Atletas Época” passar todos os Atletas
para o lado direito;

-

Inscrever jogadores para a época 2017-18
Aceder a “Atletas Época”, clicar na seta verde para os passar para o lado direito “Os
meus atletas inscritos na época 2017-2018”.

Inscrições em competições
Aceder ao tipo de competição pretendida (individual/ equipas) e abre o separador das
provas que estão disponíveis para receber inscrições.

Selecionar a competição em aberto.
No caso da competição por equipas, seguir para o menu “os meus atletas para serem
inscritos” e colocar o número da equipa, que pode ser 1, 2, 3… Clicar na seta verde
para passarem para o lado direito “Os meus atletas já inscritos”

Para adicionar mais equipas, clicar no sinal  “Adicionar equipas” e automaticamente
aparece no menu “Equipa” o número da equipa para seleção.

Seleciona-se o número da equipa pretendida, que no exemplo abaixo é o 2, e clica-se
na seta verde para passarem para o lado direito “Os meus atletas já inscritos”.

Terminado este processo, as equipas ficam inscritas sem ser necessário guardar, basta
sair da plataforma.
Para consultar as equipas ou jogadores inscritos nas competições, devem clicar no
Menu em “Competições Individual” ou “Competições Equipas” e aparece a lista dos
inscritos.

TAXA DE INSCRIÇÃO: 50€ por Instituição/Clube, mais 5€ por cada atleta inscrito.
As despesas de alimentação, transporte, seguro e estadia são da responsabilidade de
cada instituição/clube participante.

Forma de pagamento:
O pagamento deve ser feito por cheque, endereçado à PCAND ou por transferência
bancária para o NIB: 0019 0093 0020 0002 1710 3, devendo ser enviado um e-mail
para o pcand.boccia@gmail.com com o respectivo comprovativo. O não envio do
comprovativo de pagamento, poderá inviabilizar a emissão do respetivo recibo de
liquidação e atualização da informação de pagamento na plataforma.

Relembramos que os dados das instituições/clubes, devem estar atualizados na
plataforma, para facilitar o contacto e a emissão de documentação contabilística.

Importante: este Manual de Normas não dispensa a leitura cuidada do Regulamento
Geral de Boccia Sénior 2017-2018 e das Regras de Boccia Sénior 2017-2018.

