Porquê um Registo Nacional de Jogadores de Paintball Recreativo?
Todos sabemos que a evolução do desporto está dependente dos seus praticantes. Assim, nada faz
mais sentido do que começar por saber quem são!
Este registo é para todos os que jogam e estão interessados no desporto na sua vertente de
mato/recreativo, que o querem ver crescer, forte e saudável.
Os dados recolhidos deste registo ajudar-nos-ão a proporcionar ao longo do tempo mais e melhor
Paintball. Senão vejam alguns exemplos:
- Saber quem são, onde estão, facilitar a comunicação com todos os jogadores, mesmo os menos
atentos aos Fóruns, os que moram longe dos grandes centros, os que tem equipas pequenas ou nem
sequer tem equipa, os que não são associados, os que não são praticantes regulares, os que nunca
foram a um evento nosso, etc…
- Permitirá ter um registo da nossa real força, saber quantos somos, qual é a nossa realidade… Isto
dá-nos a capacidade de ter dados que em processos tais como a lei das armas, são significativos para
a nossa defesa e capacidade de argumentação.
Com este registo estaremos um passo à frente, teremos informação que nos permite ter mais poder
de decisão e mais iniciativa, melhor direccionada, mais objectiva!
Ajuda-nos a construir esta força. Regista-te e diz a todos que conheces para o fazerem.
Por ti, pelos teus, por nós e pelo Paintball Recreativo!
Estes dados não serão transmitidos a terceiros. Destinam-se exclusivamente ao uso da Paintugal.
Como utilizar o Registo Nacional de Jogadores de Paintball Recreativo?
Regista-te fornecendo alguns dados, e confirma a inscrição no Censos Paintugal no link enviado por
e-mail. Poderás cancelar a qualquer altura a inscrição no canto inferior direito do mesmo site.
Após a confirmação, receberás comunicados com informações sobre Segurança no Paintball,
Legalidade e Lei das Armas, Eventos, etc. Todos os comunicados estão publicados e acessíveis no
site, caso ainda não te tivesses registado no Censos, na altura do seu envio.
Poderás consultar outras informações, seleccionando com o rato, Top Distritos e Top Concelhos, de
maneira a visualizar os gráficos, e nos Concelhos para visualizar quem está registado!
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