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PLANO DE ATIVIDADES 2015
1. INTRODUÇÃO
O Presidente e a Direção do Clube de Ténis de Peniche (CTP), no cumprimento da
regulamentação nacional aplicável, apresentam para apreciação, discussão e votação
o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2015.
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Como objetivos estratégicos para 2015 pretendemos dar continuidade àqueles que já
haviam sido delineados para o ano transato e propõe-se novas medidas com o
objetivo de aumentar a visibilidade de CTP na comunidade escolar e melhorar a
qualidade das infraestruturas que oferece aos seus associados e clientes e, assim,
fomentar a sustentabilidade financeira, nomeadamente:

2.1. Requalificação das infra-estruturas:
i. Renovação do contrato de concessão das infra estruturas do CTP;
ii. Melhoria das infra estruturas do CTP
2.2. Sustentabilidade: Continuar com as ações de captação de apoios estreitando
as relações com as empresas e outras instituições:
o Renovação apoio Trilógica
o Apoio Pizzaria O Outro
o Apoio CMP
o Renovação protocolo com ESTM|IPL
o Patrocinadores de Torneios
2.3. Divulgação:
Continuar com as ações de divulgação ao nível de contacto com entidades e
outros:
o Manutenção página Facebook;
o Criação página web
o Participação em eventos organizados pela CMP: Semana da Juventude;
Feira da Saúde e outros;
o Visita ao “Estoril Open” aberta à comunidade
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2.4. Clube de alugueres:
Criar um horário específico para que haja sempre disponibilidade para os sócios
alugarem o campo:
o Veteranos: p. ex. quartas feiras - 19h00-20h00
o Séniores: p. ex. segundas e quintas feiras – 20h00-22h00
2.5. Competição:
o Continuidade Circuito Juvenil, competições internas, que decorrem
durante todo o ano, e que possuem uma grande dinâmica competitiva.
o Campeonatos regionais: inscrição de equipa sénior
o Realização de torneios inscritos no calendário oficial de provas da FPT:

CALENDÁRIO DE PROVAS 2015

i.

CTP – Clube Play&Stay
Apesar de não aderir formalmente devido ao elevado custo associado, a
escola de ténis do CTP continuará a adotar este sistema de ensino.

ii.

Fomentar o espírito competitivo
o Abertura de inscrições para constituição de equipas
o Aumento do número de alunos em treinos de competição
o Aumento do número de jogadores federados

No início da época desportiva de 2015, serão divulgadas ações, via facebook e
contacto direto com atuais e prováveis alunos da escola de ténis, de “captação” de
jogadores no sentido de serem criadas/renovadas equipas de inter clubes dos
escalões sub-12 e sub14.
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2.6. Maratona de Ténis
Dar continuidade a uma atividade que é realizada há vários anos, onde
“abrimos as portas” a todos os sócios, famílias, amigos e comunidade em
geral, também no sentido de divulgar a atividade do clube.
2.7. Treinos físicos: Dar continuidade ao treino físico, sempre que solicitado pelos
alunos, porque houve bons resultados e nível competitivo;
2.8. Semana da juventude: Dar continuidade à participação na semana da
juventude, em parceria com a CMP
2.9. Inclusão:
o

Melhorar a forma de atuação com vista a dar continuidade da criação de
vínculos pessoais e afetivos com o Clube;

o

Manter as atividades, já existentes, com a CERCIPeniche, no sentido de
promove o ténis numa lógica inclusiva.

2.10. Visita ao Estoril Open: Este é mais um ano em que o Clube de Ténis de
Peniche vai estar presente no Estoril Open. Para além de sócios e jogadores
do Clube.
2.11. Escola de Ténis:
Considerando que desde 2012 o número de atletas regulares na escola tem-se
mantido, em 2015 deverão ser tomadas novas medidas para atrair mais atletas:
i. Clube de Ténis de Peniche nas escolas: plano de ação para no próximo
ano letivo.
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