
FORMULÁRIO DE INTENÇÃO DE PARCERIA

PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

A Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas (CBBC), entidade sem fins
lucrativos, fundada em 1997 é o órgão regulador do basquetebol em cadeira de rodas (BCR) no
Brasil reconhecida como integrante do Sistema Nacional do Desporto. Nesta qualidade, a CBBC
avalia propostas de entidades de prática Paradesportiva (clubes, associações, institutos) e órgãos
públicos  municipal,  estadual  ou  federal  que  se  interessem  em  sediar  competições,  jogos,
campeonatos, torneios ou eventos técnicos científicos de capacitação de recursos humanos para
atuação do BCR, em parceria com a CBBC. 

Para  formalizar  a  intenção  de  parceria,  o  proponente  deve  encaminhar  este  formulário
devidamente preenchido e assinado para o e-mail indicado abaixo. Ele fará parte do acordo de
cooperação para a realização do evento, o qual abrigará todas as condições necessárias para a
inclusão do mesmo no calendário oficial da CBBC. 

Segue abaixo os procedimentos e demais informações.

1. O  preenchimento  e  envio  deste  formulário  é  o  primeiro  passo  da  formalização  para  sediar
eventos  em  parceria  com  a  CBBC,  que  avaliará  as  informações  contidas  no  documento,
verificando se o proponente oferece condições de formalizar a parceria;

2. Mais de um interessado poderá enviar o formulário de interesse, no qual a CBBC avaliará qual
proponente oferece as melhores condições para sediar o evento, de acordo com critérios de
acessibilidade,  facilidades  e  recursos  disponíveis,  baseado  ainda  nos  critérios  contidos  no
regulamento de competições da CBBC. O regulamento das competições podem ser obtidos no
site da CBBC (www.cbbc.org.br), bem como como o formulário de intenção para sediar eventos
em parceria com a CBBC;

3. Um avaliador designado pela CBBC da mesma cidade sede do proponente, oferecerá parecer
sobre  as  condições  das  instalações  (quadra,  hotel,  restaurante),  distância  entre  eles,
acessibilidade e demais  itens necessários para atender os participantes.  Caso a CBBC não
disponha de avaliador da mesma sede da cidade do evento, o proponente deverá arcar com os
custos de deslocamento, alimentação e hospedagem de um avaliador designado pela CBBC;

4. Se  o  proponente  não  for  o  responsável  pelo  cumprimento  das  necessidades  para  sediar  o
evento, listadas neste documento, sendo por exemplo, um órgão público, um patrocinador ou
qualquer  parceiro  local  (terceiro),  a  CBBC irá requerer  uma cópia  do contrato,  do plano de
trabalho ou empenho de valores destinados à suprir as necessidades para que o proponente
possa cobrir as despesas estipuladas, na qualidade de parceiro para sediar o evento;

5. Toda a comunidade do BCR (filiados, árbitros, classificadores, torcedores e apoiadores diversos)
pode encaminhar propostas para a realização de eventos;

6. Segue abaixo a lista de eventos que podem ser realizadas em parceria com a CBBC:

6.1 Campeonato Brasileiro Adulto Masculino - 1ª Divisão;

6.2 Campeonato Brasileiro Adulto Feminino;

6.3 Campeonato Brasileiro Adulto Masculino - 2ª Divisão;

6.4 Campeonato Brasileiro Adulto Masculino - 3ª Divisão;



6.5 Campeonato Brasileiro Sub-23 Masculino e Feminino;

6.6 Circuito Nacional 3x3 de BCR – Etapa Estadual;

6.7 Circuito Nacional 3x3 de BCR – Etapa Nacional;

6.8 Festival para iniciantes (crianças, jovens e adultos que não participam das competições da
CBBC, Ligas ou Federações Estaduais);

6.9 Cursos de Capacitação para formação de Recursos Humanos (gestores de entidades de
prática paradesportiva, técnicos, árbitros e classificadores);

6.10 Treinamentos  das seleções  Brasileiras  (Adulto  Masculino,  Feminino,  Sub-23,  Sub-25,
Sub-21)

6.11 Eventos técnicos científicos que envolvam o BCR em sua temática (Simpósio, Fórum,
Debates, Seminários e afins). 

7. Como enviar a proposta:

Encaminhar  o  formulário  de  interesse  em  sediar  eventos,  totalmente  preenchido
para:

CBBC

A/C Sr Presidente

E-Mail: contato@cbbc.org.br

8. Dúvidas e informações para o preenchimento deste formulário

Dúvidas gerais e informações técnicas poderão ser supridas pelo contato via e-mail para:

contato@cbbc.org.br 

A CBBC agradece seu interesse em enviar esta proposta de parceria para sediar eventos de BCR. 

Designaremos uma pessoa de contato para seguir nas tratativas para tê-lo como parceiro, o que
ajudará sobremaneira no desenvolvimento do BCR no Brasil.

Atenciosamente,

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS



FORMULÁRIO DE INTENÇÃO DE PARCERIA

PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

NOME DO PROPONENTE

Informar quem será o responsável pela
formalização da parceria

NOME DO PARCEIRO LOCAL 

Informar o(s) parceiro(s) local

INFORMAR O EVENTO

Informar qual evento deseja sediar (itens
6 deste documento)

DATA PROPOSTA

Informar qual evento deseja sediar (itens
6 deste documento)

1ª opção
Início: ____/____/____ Fim: ____/____/____

2ª opção ou data alternativa
Início: ____/____/____ Fim: ____/____/____

ENDEREÇO  DOS  LOCAIS  A
SEREM  UTILIZADOS  NA
REALIZAÇÃO DO EVENTO

1.  Informar  o  nome  e  endereços  dos
ginásios  ou  local  onde  o  evento  será
realizado;
2. Informar o nome, endereços e contato
dos  local  de  hospedagem  dos
participantes (se for o caso);
3. Informar o nome, endereço e contato
dos  local  de  alimentação  dos
participantes (se for o caso).

1. Ginásio:

2. Hospedagem:

3. Alimentação:

A CBBC somente fará contato com o responsável indicado, não se dirigindo aos parceiros locais.

Se esta proposta for aceita, a CBBC entrará em contato com o responsável local para:

1. Formalizar o termo de parceria especificando as obrigações, termos e condições;
2. Adequar as regras que envolveram a realização do evento com base nas condições disponíveis

e as que constituem as regras e regulamentos dos eventos da CBBC;
3. Deixar claro a absoluta neutralidade política e religiosa e a total não tolerância a qualquer forma

de discriminação seja de que tipo for durante a realização do evento.

Termos iniciais

A CBBC se reserva o direito de cancelar o evento se os termos e condições não forem cumpridos. 

Se o evento não for realizado pelo descumprimento de alguma obrigação do proponente, o mesmo
deverá ressarcir a CBBC todas as despesas geradas para a realização respectivo evento. 



FORMULÁRIO DE INTENÇÃO DE PARCERIA

PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Por favor, responder todas as questões. Se alguma questão não puder ser respondida, explique a
razão. Você deve oferecer informações adicionais que serão levadas em consideração na análise
da efetivação da parceria com a CBBC. 

1. Qual o Aeroporto mais próximo e a que distância se encontra da cidade ou do local principal da
realização do evento?

Resposta:

2. Qual a capacidade de ocupação (expectadores) no(s) ginásio(s) cobertos em que os jogos irão
ocorrer?

Resposta:

3. Com relação ao local dos jogos informe: 

A acessibilidade do local dos jogos para usuários de cadeira de rodas:

3.1 Acessibilidade da rua para o ginásio: (  ) Sim (  ) não
3.2 Acessibilidade para acesso a quadra: (  ) Sim (  ) não
3.3. Acessibilidade para acesso aos vestiários (  ) Sim (  ) não
3.4 Acessibilidade para acesso à banheiros (  ) Sim (  ) não

3.5 Forneça fotos da:

3.6 Foto da entrada do Ginásio 3.7 Foto da arquibancada

3.8 Foto da entrada para quadra de jogos 3.9 Fotos área jogo: Demarcações do piso



3.10 Foto área jogo: Mesa de controle 3.11 Foto área jogo: Tabela lado esquerdo

3.12 Foto área jogo: Tabela lado direito 3.13 Foto área jogo: Placar eletrônico

3.14 Banheiro Masculino 3.15 Banheiro Feminino

3.16 Vestiário 1 3.17 Vestiário 2

4. Qual o tipo de acomodação indicada? (  ) Hotel   (  ) Alojamento 

4.1 Acessibilidade da rua para a acomodação: (  ) Sim (  ) não
4.2 Acessibilidade para acesso aos quartos: (  ) Sim (  ) não
4.3 Acessibilidade para acesso às demais áreas da acomodação (  ) Sim (  ) não
4.4 Quartos possuem acessibilidade: (  ) Sim (  ) não
4.5 Quartos possuem banheiro acessível: (  ) Sim (  ) não
4.6 Ocupação em quartos para quantas pessoas: (  ) duplo (  ) triplo (  ) quadruplo (  ) + 4

pessoas



Fotos da acomodação:

4.7 Foto entrada acomodação 4.8 Foto Quarto

4.9 Foto banheiro do quarto 4.10 Foto outras áreas da hospedagem

4.11 O local de hospedagem será por conta do proponente: (  ) Sim (  ) não. Caso não seja o
proponente deverá fornecer o orçamento básico, mediante o quantitativo de pessoas previstas para
participação no evento.

5. Sobre o local da alimentação:

5.1 Acessibilidade da rua para o restaurante/local alimentação. (  ) Sim (  ) não
  5.2 Acessibilidade para banheiro do restaurante/local alimentação. (  ) Sim (  ) não
  5.3 Capacidade máxima de usuários por vez no local de alimentação: ________

5.4 Foto entrada do local alimentação 5.5  Foto  acesso  ao  banheiro  no  local  da
alimentação.

5.6 Foto local onde as pessoas se servem. 5.7 Foto das mesas.



5.8. Foto área entre as mesas 5.9 Foto diversa do local de alimentação.

6. Qual o tipo de transporte interno será utilizado: (  ) van (  ) ônibus acessível (  ) outro

6.1 O custo do transporte interno será de responsabilidade do proponente? (  ) Sim (  ) Não

7. Normalmente  os  custos  para  sediar  eventos  são  cobertos  por  parcerias  locais.  Por  favor
descreva quais parcerias locais estarão envolvidas para a cobertura das necessidades, para que o
proponente seja  sediante do evento proposto.  Informe nome do parceiro,  qual  tipo de parceria
envolvida,  valor  estimado e  se  haverá  contrato  ou  termo de  parceria  entre  o  proponente  e  o
parceiro local.  Os parceiros podem ser empresas, doadores pessoa física, órgãos do governo e
outros.

Local e Data

Assinatura do responsável pela proponente
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