
28 de Maio, 17h00 

GoFit Olivais 



COMPETIÇÃO NEAREST TO THE PIN 

A Competição Nearest To The Pin é prática comum nos Torneios de Golfe. Nesta edição, by ivoucheryou.com e longe dos 

campos de golfe, será realizada num cenário e enquadramento diferentes. Um evento único, inovador e muito atrativo 

para participantes e público. 

A competição terá lugar no complexo das Piscinas dos Olivais, recentemente inaugurado pela multinacional Ingesport 

através da marca Go Fit. 

A competição, consiste em jogar uma bola da Prancha para um alvo colocado na Piscina exterior do complexo dos Olivais. 

Cada Participante terá direito a três bolas (jogadas de seguida) aproveitando-se a melhor. 

 

EVENTO  

Embora o fio condutor do Evento seja a competição de Golfe, ao longo da tarde existirão outras atividades e pontos de 

interesse. Aulas de Zumba e partidas de Paddle serão exemplos.  

Para os convidados das entidades patrocinadoras e parceiras do evento, será servido um cocktail na zona VIP. 

O lado solidário não ficou esquecido. A Competição Nearest to the Pin by ivoucheryou.com, apoiará 3 instituições de 

solidariedade e contará também com a participação da MMRP - Beleza Por Uma Causa, entidade que representa o 

Concurso Miss República Portuguesa e algumas das Misses que já representaram Portugal em grandes concursos 

internacionais. 

 

PARTICIPANTES  

O Evento é aberto aos sócios da Go Fit que, poderão participar nas demonstrações e aulas e assistir à competição de 

Golfe.  

No entanto a competição de Golfe estará reservada aos Convidados dos Promotores e Patrocinadores do evento, bem 

como, o cocktail servido na zona VIP. 



AGENDA DO EVENTO  

A competição será realizada no dia 28 de Maio, de acordo com a seguinte agenda: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h00    Recepção e Check In 

17h30    Competição "Nearest To The Pin" 

17h30    Zumba 

18h30    Cocktail na zona VIP 

18h00    Paddle 

18h45    Box 

20h00    Zumba 

20h30    Entrega de Prémios da Competição "Nearest To The Pin" na zona VIP 

INSCRIÇÕES PARA EVENTO 

As inscrições para o evento podem ser feitas por e-mail (logistica@ivoucheryou.com), até ao dia 26 de Maio às 

18h00. 

O custo de participação no evento será, um donativo para a instituição Crescer Ser, que estará na entrada. O valor do 

mesmo, ficará ao critério de cada um. 

 

ESTACIONAMENTO 

A organização do Evento não consegue garantir lugar de estacionamento dentro do parque da GoFit, pelo que aconselha o 

estacionamento das viaturas no exterior do complexo. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL  

A Competição Nearest To The Pin by Ivoucheryou.com tem uma componente de responsabilidade social beneficiando 3 

projetos distintos:  

 

CRESCER SER 

A CrescerSer - Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social de âmbito nacional, nascida em 1986. 

Foram criados 7 Centros de Acolhimento Temporário, 3 em Lisboa  ( Casa do Parque, Casa da Encosta e Casa do 

Infantado)e um no Porto (Casa de Cedofeita), para crianças dos 0 aos 12 anos; 1 no Porto (Casa do Vale) e outro em Lisboa 

(Casa da Ameixoeira),  para rapazes dos 12 aos 18 anos e 1 em Chão de Couce ( Casa do Canto), para  raparigas dos 12 aos 

18 anos de idade. Sendo um total de 96 crianças acolhidas diariamente. 

Tem por missão, acolher as crianças e jovens privados do meio familiar, vítimas de violência, maus tratos e  abandono.  

Promover  e dinamizar serviços comunitários de apoio à criança, ao jovem e à sua família. 

Formação especializada nas áreas de proteção, acolhimento e acompanhamento, a técnicos ligados à problemática das 

crianças e jovens em perigo. 

 

PROJECTO GIRA TV  

O Projeto Gira TV assenta principalmente no aumento de visibilidade das Organizações de Solidariedade num mundo de 

imagem e de comunicação onde a visibilidade é hoje o mais importante fator de sucesso para os indivíduos e para as 

entidades.  

Os meios de comunicação social deveriam ser o melhor aliado destas organizações divulgando a contribuição que estas 

têm dado para a construção de um mundo melhor e preocupar-se menos em divulgar notícias que oferecem alto grau de 

dificuldade de compreensão para grande parte do público.  

A GIRA TV pretende ser o principal veículo de promoção e divulgação das Organizações de Solidariedade nacionais, 

recorrendo ao meio de comunicação mais importante e eficaz do nosso tempo, a Internet.  

Este projeto passa pela implementação de um Canal de Televisão na Internet que pretende agrupar todas as Organizações 

de Solidariedade Social em Portugal e conferir-lhes o poder de comunicar com impacto e de uma forma continuada com o 

público.  

 

 

 



ANJAF 

A ANJAF – Associação Nacional para a Acção Familiar, foi constituída em 1989, e  é uma associação sem fins lucrativos de 

Utilidade Publica que tem como objetivos de intervenção a realização de atividades que contribuam para promover a 

integração sócio-profissional e o desenvolvimento sócio-cultural de todos os grupos expostos ou em situação de 

exclusão, com vista à promoção da coesão do tecido social. 

A População-alvo das actividades desenvolvidas pela ANJAF, é aquela que se designa, como grupos expostos ou em 

situações de exclusão, i.e., Desempregados de Longa Duração (DLD); jovens à procura do primeiro emprego; minorias 

étnicas e culturais; pessoas em situação de pobreza; famílias monoparentais; mulheres com dificuldades de inserção 

social, etc.. 

As atividades desenvolvidas pela ANJAF são o Serviço de Apoio Domiciliário (com o apoio a mais de 40 idosos), o 

Departamento Formação, Residência de Estudantes e o Centro de Apoio ao Conhecimento e Integração, que são 

estruturas de apoio a desempregados totalmente gratuitas, fazendo recurso ao Portal de Emprego e a ANJAF Consultores 

Sociais, que oferece consultoria e soluções de avaliação.  



REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO 

A Competição Nearest To The Pin by Ivoucheryou.com consiste num concurso, que vai testar a perícia dos golfistas 

convidados, num  shot especial, para o qual serão desafiados, de acordo com as seguintes regras: 

  

1º 

O shot será executado do alto da prancha de saltos em direção a um alvo colocado dentro da piscina, cujo centro é uma 

caneca onde a bola deverá ser introduzida. 

  

2º 

Será declarado(a) vencedor(a), o(a) jogador(a)  que consiga colocar a bola dentro da caneca.  

  

3º 

Os jogadores(as) terão à sua disposição 2 ferros  à escolha  para a execução do shot: Pitching Wedge e Sand Wedge, 

(fornecidos pela organização). 

  

4º 

Cada jogador(a) terá direito a 3 shots consecutivos com bolas oferecidas pela organização. 

   

5º 

Não são validos os shots em que as bolas sofram desvios ou ressaltos de elementos ou estruturas artificiais, tais 

como  estruturas de publicidade e outras estruturas artificiais afins. 

 

6º 

No caso de ocorrer um empate,  terá lugar um desempate por “morte súbita” em que cada jogador terá  direito a uma 

bola. A ordem dos jogadores será escolhida por sorteio. Serão efetuados shots sucessivos até que seja encontrado o 

vencedor.  

7º 

Será atribuído um troféu ao primeiro classificado e serão sorteados prémios entre os concorrentes. 

  

 8º 

A Comissão Técnica (constituída por Victor Gomes e Ryan Ferreira) poderá proceder a alterações ao presente 

Regulamento comunicando as mesmas aos jogadores no início da competição. 


