
Checklist de competição para organizadores
Este documento descreverá como os organizadores da competição se podem certificar de que fizeram
tudo o que é necessário para a organização de sua competição.

A checklist pode ser acedida através deste link.

Precisará fazer o download desta folha de cálculo e adicionar os detalhes necessários para a sua
competição específica, se existirem mais.

A primeira aba é uma lista que descreve as tarefas mais importantes que precisará fazer como
organizador para garantir que a sua competição funcione sem problemas. A segunda coluna mostra se a
etapa é ou não necessária para todas as competições. Marque as células na terceira coluna à medida
que conclui as etapas ao longo do tempo.

A segunda aba é uma lista de todos os equipamentos que precisará para a competição, bem
como todas as coisas que precisará imprimir. Primeiro, certifique-se de ter tudo marcado como necessário
ou “Se necessário”, caso esses itens sejam aplicáveis à sua competição. Pode anotar a quantidade
necessária de tudo. Marque as células na quarta coluna à medida que obtém todos os itens ao longo do
tempo.

A terceira aba é o orçamento esperado para a sua competição. Precisará preenchê-lo antes da
competição e enviá-lo ao(s) Delegado(s). Estes podem ser estimativas ou valores reais baseados em
preços conhecidos. Ao usar estimativas para despesas, é melhor sobrestimar do que subestimar.

A quarta aba é o orçamento real da sua competição. Precisará colocar os valores finais de cada
item DEPOIS de efetuar o pagamento desse item. Isto representa o orçamento final factual da sua
competição.

A quinta e última aba é a lista de voluntários que estão a ajudar na realização da competição. Isto
normalmente refere-se a pessoas que NÃO estão listadas como organizadores ou delegados na página
da WCA da competição, mas também pode anotá-las. Se não houver voluntários designados, poderá
excluir esta aba.

Pode descarregar e editar esta folha de cálculo para atender às suas necessidades pessoais ou às
necessidades dos organizadores da competição da sua região e sinta-se à vontade para traduzi-la para o
seu idioma local, se necessário. Esta lista de verificação destina-se apenas a servir como uma ferramenta
para ajudar a orientá-lo no processo de organização e dar-lhe uma melhor compreensão do mesmo.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RvvZ1o9r_dzM8D1OSDesH78Srky8SmDmcRf96Zlc_tg
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