Memória descritiva da execução dos trabalhos
1. Criação/desenho do projecto do parque radical
O projecto do parque foi desenhado com a participação activa do Campeão
Nacional de bmx, do campeão Nacional de Patins em linha e ainda de um grupo
composto por vários atletas de elite a nível nacional, incluindo alguns skaters
profissionais.
2. Concepção final do projecto das estruturas a serem implementadas
A concepção final do projecto engloba o projecto de execução dos equipamentos e
reuniões com a equipa de produção, de forma a garantir que todos os pormenores
idealizados na fase de projecção são adequadamente transpostos.
3. Fabrico das estruturas
Após a fase de planeamento, o parque é finalmente construído em
estruturas modulares, facilitando o seu transporte e montagem.
A estruturas são fabricadas pelos técnicos da Academia dos Patins,
com o acompanhamento de alguns praticantes das várias modalidades.
4. Transporte e montagem das estruturas no local
As estruturas serão transportadas em camiões numa fase avançada de
construção, permitindo que os acabamentos mais delicados possam ser
efectuados no local.
5. Experimentação prévia por altletas profissionais
Antes de serem inaugurados, os equipamentos são previamente testados
por alguns dos melhores atletas nacionais, de forma a assegurar um elevado
nível de qualidade e segurança.

6.

Utilização/dinamização dos equipamentos

Após a montagem dos equipamentos, garantimos a inauguração/dinamização
do espaço.
7. Consultoria / formação aos responsáveis pela gestão do espaço
desportivo
Para um bom funcionamento de um espaço desportivo, é essencial que os
responsáveis pela sua gestão tenham a formação adequada.
A Academia dos Patins propõe-se a prestar o apoio necessário.
Acções de formação e regras de utilização, são algumas componentes do
nosso serviço adicional.
8.

Manutenção dos equipamentos

A manutenção dos equipamentos envolve a visita frequente dos nossos técnicos
e a experimentação das estruturas por parte dos nossos atletas.
As reparações serão efectuadas de acordo com as necessidades de manutenção,
que procuraremos identificar de imediato, através do contacto frequente com os
praticantes locais.

