REGULAMENTO
MERITOCRACIA DO CLUBE DE VANTAGENS SOBRASA
(Versão de 19/06/2018)

PREMIAÇÃO VOLUNTÁRIO-SOBRASA
Qual o objetivo?
Premiar a todos os associados do clube de vantagens Sobrasa que voluntariam seu tempo e experiência em ações de
prevenção com o objetivo de reduzir o número de afogamentos e incidentes aquáticos.
Como funcionará?
Cada ação de prevenção realizada pelo associado voluntário SOBRASA pessoa física ou jurídica corresponderá a uma
pontuação que será revertida em PREMIAÇÃO dentro do clube de vantagens. A SOBRASA formatou uma escala de
pontos que corresponde a diferentes prêmios. Quanto mais tempo e ações o voluntario Sobrasa realiza mais ele pontua
e será premiado.
Quem pode propor uma ação de pontuação no programa de PREMIAÇÃO VOLUNTÁRIO SOBRASA?
O programa PREMIAÇÃO VOLUNTÁRIO SOBRASA possui 2 possibilidades:
1. INDIVIDUAL - Ser um associado do CLUBE DE VANTAGENS Sobrasa e ter a autorização da Diretoria Sobrasa ou do
Diretor Estadual a proposta da ação executada.
2. PESSOA JURÍDICA - Ser uma Instituição GOVERNAMENTAL, ONG, ou de caráter empresarial membro do clube
de vantagens da Sobrasa e ter a autorização da Diretoria Sobrasa ou do Diretor Estadual a proposta da ação
executada.
Quais ações pontuam?
Toda e qualquer ação gratuita a população que tenha como objetivo final a redução do número de incidentes aquáticos
(afogamentos) na qual o voluntário já seja um associado do clube de vantagens.
O que é necessário para participar?
1. Ser um associado do CLUBE DE VANTAGENS Sobrasa,
2. Ter a autorização da Sobrasa ou do Diretor estadual a ação executada.
3. Documentar a ação para pontuação em https://goo.gl/forms/bKUvR4oObTqn23Gv2
4. As ações deverão ter a participação da imagem/conteúdo Sobrasa que será confirmado pelas imagens enviadas (no
máximo 3 fotos) para sobrasa@sobrasa.org
Como relatar uma ação para pontuação?
https://goo.gl/forms/bKUvR4oObTqn23Gv2
Quando e como enviar a solicitação de pontos para resgate?
Teremos um ranking anual publicado (a partir de Agosto de 2018) na pagina da Sobrasa por onde o voluntário
participante (que esteja no Clube de Vantagens) poderá verificar sua atuação e seus pontos e assim que desejar e puder
fará o resgate. Portanto é fundamental que preencha o “Relatório SOBRASA de atividade de prevenção em afogamento”
em https://goo.gl/forms/bKUvR4oObTqn23Gv2 para computar seus pontos de forma mais fidedigna.
Quem decide situações/eventos/ações não previstas neste regulamento?
A diretoria da Sobrasa elegerá uma comitê de 3 membros que representará seus 8 Diretores e decidirá pela aprovação
ou não, da solicitação de pontuação.

PONTUAÇÃO NO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO “CAPITÃO KIM E OS AMIGOS DA PREVENÇÃO” - SOBRASA
Quando a pontuação começa a valer e quanto tempo dura?
A pontuação começará a valer a partir do início de Julho de 2018, não tendo prazo de validade definido, porém se
esgota caso o voluntário participante esteja a mais de 6 meses fora do CLUBE DE VANTAGENS. Neste caso não terá
direito aos pontos e consequentemente ao resgate de seu premio.

Posso passar meus pontos a outro voluntário?
Não.
Quem certifica a realização da ação do voluntário?
Para ações diretas onde a Sobrasa esteja participando isto é contabilizado diretamente pela nossa administração pelo
uso do “Relatório SOBRASA de atividade de prevenção em afogamento” em https://goo.gl/forms/bKUvR4oObTqn23Gv2.
CONHEÇA SUA PONTUAÇÃO
AÇÃO (todas devem ser comprovadas)
Participação como monitor em ações da Sobrasa (surf-salva, P+S, simpósios, campeonatos e outros)
Participação como instrutor em eventos da Sobrasa (surf-salva, P+S, simpósios, campeonatos e outros)
Representação oficial pela Sobrasa em eventos correlatos (representações)
Organizador de evento de prevenção Sobrasa (surf-salva, P+S, emergências aquáticas, escolas)
Reprodução e distribuição gratuita de material SOBRASA (>1.000 unids) (folders, Gibis, camisas, e outros.)
Publicação de trabalho em evento cientifico (necessita constar o nome da Sobrasa)
Publicação de tema da área em revista cientifica nacional (necessita constar Sobrasa)
Publicação de tema da área em revista cientifica internacional ou Fator de Impacto (necessita constar Sobrasa)
Consultor Sobrasa (anual)
Organizador de evento Nacional Sobrasa (Simpósios e campeonatos)
Conselho da presidência
Chefe de departamento Sobrasa (anual)
Projeto inédito executado em nome da Sobrasa (nova campanha ou ferramenta aprovada)
Diretor Sobrasa (anual)

PRÊMIOS A RESGATAR
Premiação
20 Pontos em competição Nacional para o Iron GV
01 Certificado Nacional
01 Certificado Internacional
01 ANO como associado do Clube de Vantagens (estende-se ao q possui)
01 associação do Clube de Vantagens para um amigo
+ 20% desconto na doação para BRINDE a escolher no Clube de Vantagens
Inscrição em Simpósio e campeonatos

Pontos necessários
100
100
150
150
150
150
Ainda não disponível

PONTOS
30
50
50
100
100
100
150
250
200
300
300
300
400
400

