ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PARKOUR

PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO DE
PROJETO PARA O ENCONTRO
BRASILEIRO DE PARKOUR (EBPK)

A
Associação Brasileira de Parkour disponibiliza logo abaixo um questionário que
auxiliará o projeto para as cidades com interesse em sediar o 
12º Encontro
Brasileiro de Parkour. 
Serão pontuadas informações básicas que serão levadas
em consideração para a escolha da cidade onde o evento se realizará e que
servirá como pontapé inicial para a montagem do projeto que será apresentado
oficialmente.
EQUIPE ORGANIZADORA
A equipe organizadora do encontro brasileiro realizará todas as atividades que
garantam o bom andamento do projeto, sendo a responsável direta pelo evento,
apoiado e supervisionado pela ABPK. A equipe poderá conter membros do grupo
responsável, tracers influentes e ativos no parkour da cidade‐sede ou
proximidades, ou até pessoas que apóiam o parkour local com legítimo interesse
na atividade e que demonstrem disponibilidade para estarem envolvidas na
organização do evento.
1. Há condições de montar uma equipe organizadora em sua cidade?
Preliminarmente, há como nomeá‐los? Se sim, quem são?
2. A sua cidade possui histórico de participação em outros eventos nacionais (não
necessariamente EBPK)? Quais?

3. Você pode escrever um breve histórico de eventos e projetos já realizados pelos
integrantes de sua equipe?
4. Os integrantes de sua equipe mantêm um bom relacionamento com a
comunidade nacional?

CIDADE SEDE
A cidade candidata a sede deve apresentar condições para abrigar tal evento e/ou
meios concretos e plausíveis de conseguir tais condições até antes da data
estipulada. Como por exemplo, condições de hospedagem, acesso a aeroportos e
rodoviárias, autorizações para utilização dos picos e aprovação dos órgãos
competentes.
1. Qual é a cidade que você pretende candidatar para o evento?
2. Os picos de sua cidade comportam treino com a quantidade de praticantes que
costumam comparecer ao evento (de 100 a 300)? Acha que será necessária a
utilização de uma estrutura?
2. Sua cidade tem condições de atender e dar suporte logístico ao evento e aos
possíveis participantes do EBPK, que devem se deslocar de variadas regiões do
país?
3. Sua equipe organizadora tem meios de contactar as autoridades locais para
conseguir apoio ao evento?
4. Como pretendem realizar o translado dos praticantes que não conhecem sua
cidade para o local do evento e/ou hospedagem?
5. Redija um breve histórico a respeito do desenvolvimento do parkour em sua
cidade e sobre o atual nível desse desenvolvimento relativo à cena local:

CONTEÚDO E CRONOGRAMA
Estabeleça uma sugestão de cronograma e conteúdo do evento, levando em
consideração:
1. Qual a mensagem que você quer passar com o evento?
2. Como pretende fazer para que essa mensagem seja promovida durante a
execuçao do evento?
2. Que atividades pretende fazer para promover interação entre os participantes?
3. Como pretendem organizar os horários pensando nos horários de chegadas e
saídas dos viajantes que tipicamente programam sua volta no domingo a
tarde/noite?

CARACTERÍSTICAS TRADICIONAIS DO EBPK
Se tratando de um evento de amplitude nacional, desde sua criação o EBPK segue
alguns padrões de funcionalidade que já se demonstram como tradição do evento.
1. O encontro deverá ocorrer em dezembro, que é tradicionalmente o mês oficial
do evento e quando melhor os tracers brasileiros podem se programar para viajar.
2. O encontro deverá ocorrer em um final de semana, sendo os dias 10 e 11 de
dezembro as datas 
sugeridas para sua realização. Isso para evitar o transtorno de
se realizar um evento próximo ao natal ou ano novo, e manter a tradição de datas.
3. O EBPK será divulgado como uma realização do grupo/cidade com a ABPK. Logo,
a comunicação dele com a ABPK deve ser mantida continuamente, tanto para
aprovação de medidas como para fins de emissão de ofícios, concessão de dados e
o que mais for necessário etc.
4. É importante que haja um momento reservado para uma conferência entre
todos os participantes do evento a fim de promover um diálogo presencial e
formal, e assim ter mais participação ativa na construção da comunidade brasileira

de Parkour e da ABPK. A sugestão é que seja feita num local adequado, como um
auditório, na noite de sábado após o primeiro dia do evento.
Pedimos que todos os pontos explicitados acima sejam abordados no corpo do
projeto.
A ABPK agradece a atenção e se coloca a disposição para qualquer espécie de
comentário, opinião, crítica ou sugestão através do email: 
diretoria@abpk.org.br

ANEXOS
● Fotos dos locais em que o evento pode ocorrer
● Fotos de eventos anteriores realizados na cidade

