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SECRETARIA TÉCNICA 

BOLETIM INFORMATIVO Nº 030/2019 – GINÁSTICA PARA TODOS 

INFORMAÇÕES COLÓQUIO FIG 2020 

 

1. OBJETIVOS 

 O objetivo deste boletim do Comitê Técnico de Ginástica para Todos da Confederação 
Brasileira de Ginástica é o de indicar técnicos interessados em participar do Colóquio de 
Ginástica para Todos organizado pela FIG em parceria com a Federação de Ginástica de Hong 
Kong. 

 

2. INFORMAÇÕES INICIAIS  

 O Colóquio “Ginástica para Todos” será sediado em Hong Kong (China) e acontecerá 
entre os dias 17 a 19 de abril de 2020.  

 Serão abordadas no evento, as seguintes temáticas: “Experiência na Ginastrada Mundial 
2019/Dornbirn e preparação para a Ginastrada Mundial de 2023 em Amsterdã/Holanda”; 
“Informação e discussão sobre o World Gym for Life Challenge em 2021/Lisboa/Portugal”; “Good 
Governance: Como isso pode influenciar as atividades de ginástica para todos?”; “Nós queremos 
que mais pessoas pelo mundo façam ginástica”. O que a FIG, as Uniões Continentais, as 
Federações Nacionais e nós podemos fazer para que isso aconteça? “Interessantes e 
inspiradoras ideias das Uniões Continentais de Ginástica e Federações Nacionais de ginástica”.  

 As atividades se centrarão no Regal Riverside Hotel (Sala Bauhinia) localizado em 34-26 
Tai Chung Road, Shatin, Hong Kong. Para maiores detalhes, acesse:  
https://www.regalhotel.com/mobile/Regal-Riverside-Hotel/en/home/home.html  

 O Brasil tem o subsídio FIG para que um representante CBG esteja presente (exceto 
passagem aérea; seguro viagem/saúde; transfer) nos respectivos dias indicados neste boletim. 
No entanto, o Colóquio é aberto aos interessados em geral, desde que o mesmo se 
responsabilize por TODAS as despesas da referida participação, inclusive obrigatória 
hospedagem no referido hotel.  

 O CT de GPT da CBG reserve-se o direito de indicar interessados, sobretudo, para 
aqueles que demonstrem protagonismo na GPT e tem participado dos eventos de GPT 
estaduais, nacionais e internacionais. 

 

3. PACOTE DO EVENTO 

 A participação no Colóquio FIG inclui:  

 

16/04/2020 CHEGADA DOS PARTICIPANTES*  

17/04/2020 Café da Manhã + Almoço + Jantar + CURSO 
18/04/2020 Café da Manhã + Almoço + Jantar + CURSO 
19/04/2020 Café da Manhã + Almoço + Jantar + CURSO 
20/04/2020 Café da Manhã + Saída dos Participantes 

*Checar horário de check-in no hotel. FIG fará Reunião de Boas-vindas no período noturno. Jantar não será 
servido. 
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4. DETALHAMENTO DOS CUSTOS DO EVENTO 

 

1. PASSAGEM AÉREA: CADA PARTICIPANTE DEVERÁ ARCAR COM A COMPRA DE 
SUA PRÓPRIA PASSAGEM E SUAS CONSEQUÊNCIAS (ATRASOS DE VÔOS, POR 
EXEMPLO). 

2. SEGURO VIAGEM E SEGURO SAÚDE: Cada participante deverá arcar com a compra do 
seguro viagem e saúde que atenda a data de saída ao retorno ao Brasil.  

3. HOSPEDAGEM: É obrigatória a hospedagem no hotel oficial durante o evento (16/04 a 
20/04). Caso o participante chegue antes do previsto e/ou saia após o previsto, sugerimos 
que o participante indique onde se hospedará e/ou se precisará de noites extras no hotel 
oficial. 

4. TRANSFER: É possível contratar transfer oficial dos organizadores do evento ou ir por 
conta própria até o local do evento. 

5.  TAXA GERAL PARA TODOS PARTICIPANTES: Todos os participantes, inclusive os que 
estão representando suas respectivas uniões continentais e/ou federações nacionais, 
deverão pagar a taxa geral de participação.  

6. TAXA PARTICIPANTES EXTRAS: Cada participante extra da união continental e/ou 
federação nacional deverá pagar a taxa que inclui: curso, alimentações indicadas e 
hospedagem. 

 

5. VALORES  

 

TAXA OBRIGATÓRIA GERAL CHF 75,00 

HOSPEDAGEM QUARTO INDIVIDUAL PARA UM 
REPRESENTANTE  

CHF 255,00 

TAXA PARTICIPANTE EXTRA EM QUARTO 
INDIVIDUAL 

CHF 855,00 

TAXA PARTICIPANTE EXTRA EM QUARTO 
DUPLO 

CHF 580,00 

TRANSFER  
PREÇO NOITES EXTRAS (APENAS CAFÉ DA 
MANHÃ) 

CHF 150,00 POR NOITE QUARTO 
INDIVIDUAL 
CHF 85,00 POR NOITE QUARTO DUPLO 

 

6. PRAZOS 

 

17/01/2020 PRAZO MÁXIMO PARA AS FEDERAÇÕES ESTADUAIS 
ENCAMINHAREM AS FICHAS DE PRÉ-INSCRIÇÃO DOS 
INTERESSADOS DO SEU ESTADO 

24/01/2020 Prazo Máximo para a Secretaria Técnica da CBG encaminhar os pré-
inscritos para o CT de GPT da CBG 

31/01/2020 Prazo máximo para ao CT de GPT encaminhar à CBG a ordem dos 
indicados e informar aos interessados.  

04/03/2020 Prazo máximo de resposta da FIG para confirmar (ou não) a participação 
de todos os interessados e/ou parte dele.  

10/03/2020 Prazo máximo para a CBG informar o valor total de depósito de cada 
participante aprovado. 

20/03/2020 Prazo máximo para os participantes enviarem a CBG: detalhamento da 
passagem aérea*; seguro viagem e seguro saúde; comprovante de 
depósito do curso**. 

16/04/2019 Chegada do proponente ao local do curso 
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* As passagens aéreas e seguros deverão ser contratados, apenas, após o envio da 
confirmação de inscrição da FIG, encaminhada pela CBG. A CBG não se responsabiliza por compra de 
passagem anterior a confirmação de participação.   

** A CBG informará valor do câmbio na semana de depósito. É importante alertar que a taxa de câmbio poderá 
sofrer alterações (positivas e/ou negativas) frente a data específica que a CBG finalizará as negociações com a 
FIG. Por este motivo, contatos posteriores entre CBG e participantes talvez sejam necessários para verificar 
possíveis ajustes nas cambiais. 

 

7. POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 O cancelamento da participação – independente do motivo- até o dia 11.03.2020 não será 
taxada. Após a referida data, o participante pagará uma multa no valor de CHF 155,00 (se 
solicitou reserva em quarto simples) e de CHF 85,00 (se solicitou reserva em quarto duplo). 

 

8. CRITÉRIOS  

 A participação no Colóquio é aberta a todos os interessados em ampliar e aprofundar 
seus conhecimentos em GPT. Porém, é importante que o interessado já tenha reconhecida 
competência e experiência na área, uma vez que, durante o Colóquio, há grupos de discussões 
sobre a GPT, sobre a GPT no país e no mundo e, portanto, é importante o interessado estar 
bem preparado. Sugerimos que os interessados que não se sintam confortáveis, procurem atuar, 
participar e promover eventos de GPT no nosso país, antes da participação em eventos desse 

porte. O CT reserve-se no direito de indicar os interessados, seguindo a ficha anexo.  

 

9. PRÉ-INSCRIÇÃO  

 A ficha de pré-inscrição (apêndice I) deverá estar devidamente preenchida, bem como 
documentos solicitados, e ser enviada à secretaria técnica da CBG e para o Comitê Técnico de 
Ginástica para Todos pela Federação Estadual ao qual pertence o proponente. A federação 
deverá enviar o documento para o e-mail: catarina@cbginastica.com.br. Às federações, fica a 
incumbência do envio das fichas no prazo estipulado neste boletim.  

 

10. RELATÓRIO FINAL  

 O proponente se compromete a encaminhar, no prazo máximo de trinta dias corridos, um 
relatório final da viagem, no qual constarão: detalhes sobre a viagem, imagens do curso, 
informações gerais dos participantes do curso, críticas e/ou sugestões percebidas.  

 

11.  RETORNO À POPULAÇÃO BRASILEIRA  

 O proponente se dispõe a oferecer cursos/workshops ou palestras informativas sobre 
Ginástica para Todos se convocado pela federação ao qual pertence ou à Confederação 
Brasileira de Ginástica, desde que acordados os ônus/bônus do mesmo.  

 

*Comitê Técnico de Ginástica para Todos   

 
Aracaju, 05 de dezembro de 2019. 

 
Catarina Souza Santos 

Secretaria Técnica 


