PROJECTES DE MANAGEMENT
Participacions en CE i WC
1. Presentació econòmica de Propostes
2. Management logístic
3. Management esportiu (suport a la competició)

1. Presentació econòmica de propostes.
L’experiència acumulada en els darrers anys ens ha ensenyat que
aproximadament el cost per persona a les expedicions al Regne Unit en
temporada baixa (Març o Octubre) es situa en aproximadament 600€/800€.
Les diferents propostes hauran de bellugar-se al voltant d’aquesta xifra per
considerar-se viables. A títol orientatiu la despesa es pot desglossar de la
següent manera:
En Allotjament:
Autogestionat

En Hotel

Avions:
Hospedatge:
Alimentació:
Vehicles (i/o transfers):
Varis:

150€
130€
130€
120€
25€

150€
310€
*Àpats a càrrec propi
120€
25€

Total:

555€

605€

En general l’opció d’hotel, considerant la despesa necessària per menjar, és
entre 175/200€ més cara per persona i setmana.
2. Management logístic.
A continuació es detallen les diferents gestions a realitzar per part del
management d’expedició:
•
•

Contacte amb els jugadors ( de 5 a 25) per determinar la
construcció/viabilitat dels equips.
Complimentació dels formularis per enviar a la European Blackball
Association o Blackball International amb la relació de jugadors (Inscripció)

1

•
•
•
•
•
•
•
•

Recaudació dels imports necessaris dels jugadors que no tinguin la beca
completa. (Quasi tots menys D. D’Honor)
Obtenció de talles de camisa, polos, armilles de tots els jugadors/jugadores.
Contacte i gestió amb els proveïdors per la confecció i brodat de les prendes.
Confecció d’un dossier d’expedició amb totes les dades necessàries pels
jugadors i management.
Obtenció de scaner de tots els DNI dels expedicionaris, per tenir-ne còpia al
núvol en cas de pèrdua i per fer les reserves de vols.
Reservar vols d’avió/hotel o allotjament autogestionat.
Contractació dels transports necessaris a l’aeroport corresponent (tant aquí
com al país de destí) i / o lloguer dels vehicles per desplaçar-se.
En cas d’autogestió de l’estada, planificació de les compres d’aliments al
país de destí i realització de tots els àpats (esmorzar, dinar i sopar), neteja i
condicionament de l’habitatge.
Les persones que realitzin el management logístic amb autogestió de
l’estada aniran amb viatge, transports i alimentació coberts i segons el
resultat de la seva gestió de les despeses alimentàries es podrà atorgar
alguna retribució en funció del treball realitzat. Ens referim a persones que
participin a l’expedició bàsicament per treballar.

3. Management esportiu.
•

Gestió dels horaris de competició, cura de l’estat anímic dels equips i
jugadors i gestió dels quadrants i acompanyament dels participants en els
individuals i competicions addicionals a les competicions per equips.
Les persones que realitzin només management esportiu gaudiràn de tots els
desplaçaments a càrrec d’Abacat; tant avions com transfers i desplaçaments
interns però hauran d’assumir les despeses d’hotel i menjar o la part
proporcional de costos alimentaris i d’estada en el cas no anar d’Hotel.

Es valorarà el coneixement de la llengua anglesa i l’experiència en management
d’anteriors expedicions.
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