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GOLDEN AGE GYM FESTIVAL 
 
O Golden Age Gym Festival (GAGF) é um festival internacional destinado a ginastas com mais 
de 50 anos de idade que acontece com a periodicidade de dois anos. 

A 7ª edição do GAGF será organizada na cidade de Rethymno (a terceira maior cidade na ilha 
de Creta, Grécia). O evento decorrerá entre os dias 4 e 9 de outubro de 2020.  

Depois de Maspalomas (2008), Portimão (2010), Montecatini (2012), Toulouse (2014), 
Portoroz (2016) e Pesaro (2018), a cidade grega de Rethymno será a cidade anfitriã deste 
festival de ginástica. 

A participação está aberta a todos os clubes filiados na Federação de Ginástica de Portugal. 
Todos os ginastas, treinadores e dirigentes devem estar devidamente filiados e fazer prova de 
possuírem seguro desportivo válido, de acordo com a legislação em vigor. Não é permitido a 
participação de acompanhantes, sendo que todos os participantes devem estar integrados no 
grupo. 

Todos os treinadores deverão ter o Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) 
validado (Treinador de GpT - Grau II), no momento da inscrição nominativa, para se poderem 
inscrever e acompanhar os ginastas ao evento. 

Durante a semana o programa divide-se pelos seguintes eventos: Desfile / Cerimónia de 
Abertura, Apresentações dos grupos, Workshops, Fórum Educacional, Atividades culturais e 
sociais, Gala e Cerimónia de Encerramento. 
 

DESFILE / CERIMÓNIA DE ABERTURA 
 
O desfile do Golden Age ligará os dois palcos de exibição. A concentração do desfile será no 
Palco da Praia e terminará no Palco principal na Praça Mikrasiaton. 
 
A Cerimónia de Abertura iniciar-se-á logo após o desfile na Praça Mikrasiaton com um 
espetáculo desenvolvido pela Comissão Organizadora. Durante a apresentação do espetáculo 
serão dadas as boas vindas aos países participantes. 
 
 
 
 



 

APRESENTAÇÕES DE CIDADE 
 
Para o evento serão instalados dois palcos para as apresentações de cidade. O maior deles 
será na Praça Mikrasiaton que terá as seguintes dimensões: 20m x 25m. O outro palco será 
menor 14x14m e estará localizado em frente à praia.  

Cada grupo fará duas apresentações durante o evento. As apresentações não poderão 
ultrapassar os 6 minutos, incluindo a montagem/desmontagem dos aparelhos. 

 
Palco Praça Mikrasiaton               Palco Praia 

WORKSHOPS 
 
Os workshops estarão divididos em duas categorias: workshops fechados e workshops livres. A 
grande diferença está na necessidade de inscrever nos workshops fechados, ao contrário dos 
workshops livres em que não existem inscrições e podem simplesmente aparecer na hora e 
participar no workshop. 

Nos workshops fechados cada grupo poderá escolher 3, sendo que lhe serão atribuídos 2 
desses escolhidos. 

No caso dos workshops livres, cada grupo poderá participar em 2 durante o evento, podendo 
escolher o dia e a hora que pretendem, sem efetuar qualquer registo 

Workshop Especial Coreografia: Neste workshop, os grupos terão a oportunidade de trabalhar 
a sua própria coreografia com a ajuda de uma coreografo convidado, que lhes dará feedbacks 
e conselhos para o desenvolvimento e melhoria da sua apresentação. Os grupos que escolham 
este workshop serão contactados pela Comissão Organizadora (LOC) com instruções mais 
detalhadas. 

Os workshops disponibilizados serão: Aqua Fitness; CrossFit; Caminhada; Hatha Yoga; Remo; 
Treino com elásticos; Zumba; Aeróbica; Aeróbica com pesos; Dança (com e sem exercícios de 
barra); Tango; Pilates; Voleibol de praia; Ténis de praia; Dança Tradicional de Creta; Fluiball. 



 

 

FÓRUM EDUCACIONAL 
 
O Fórum Educacional é um espaço dedicado aos treinadores, dirigentes e outros, e nele serão 
abordadas temáticas relacionadas com o programa do Golden Age Gym Festival (questões 
técnicas, aulas para seniores e partilha de experiências). O Fórum terá lugar na Casa da 
Cultura no dia 6 de outubro (12:00 – 13:30). 

Os participantes poderão colocar questões, trocar experiências e dar exemplos que como 
funciona no seu país. Todos os participantes receberão um diploma de participação. 

Todos os tópicos terão uma parte teórica, seguida de uma parte prática/demonstrativa. O 
Fórum será em Inglês. Os comunicadores devem relacionar e demonstrar através de 
exercícios práticos, com um grupo de pessoas ou voluntários. 

Os resumos das apresentações serão publicados posteriormente na internet. 

 

GALA / CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO 
 
A Gala e a Cerimónia de Encerramento terão lugar no dia 9 de outubro, na Praça Mikrasiaton, 
e estarão interligadas. 

O espetáculo terá a duração de 60 minutos e cada apresentação não poderá ultrapassar os 3 
minutos. O tema geral do espetáculo será a “Mitologia Grega”. 

As federações que tenham mais de 3 grupos inscritos, poderão nomear um representante para 
a Gala. O Comité de Ginástica para Todos poderá ainda convidar outros grupos (wild cards). 

 



 

 
 
HORÁRIO GERAL 
 

 

 

GAGF VILLAGE 
A GAGF Village estará localizada no Jardim Municipal e será o local central do evento. Lá 
poderemos encontrar lojas do GAGF, stands de comida e bebida, será o ponto de encontro de 
algumas atividades (workshops, etc) e receberá ainda as festas temáticas. 

 



 

INSCRIÇÃO 
 
Apresentamos em seguida os valores da taxa de inscrição por participante no 7th Golden Age 
Gym Festival 2020, e a descrição da constituição da Carta de Participante. 
 

 
O processo de inscrição será realizado através de uma plataforma online que será 
disponibilizada a cada Federação Nacional. Esta aplicação só estará disponível para as 
Federações Nacionais, pelo que os prazos definidos pela FGP são os seguintes: 
 
Até 21 de outubro 2019 – Pré-inscrição  

• Deverá ser indicado o número de participantes e de grupos, assim como os 
contactos dos respetivos coordenadores. 

• Pagamento de 20,00€ por participante pré-inscrito. 
Até 17 de janeiro 2020 – Inscrição nominal 

• Indicação dos nomes dos participantes, alojamento escolhido e opção de 
refeições. 

• Pagamento de 50% do valor da Carta de Participante e Alojamento; 
Até 15 de maio 2020 – Inscrição final 

• Inscrição (workshops, apresentações de cidade e fórum). 
• Reserva de programas turísticos, 
• Informação de transferes de chegadas e partidas; 
• Reserva final dos Alojamentos; 
• Reserva do equipamento nacional; 
• Pagamento final. 

 
A cada participante que não efetue a pré-inscrição até ao dia 21 de outubro 2019, será 
cobrada uma taxa extra de 25€ (vinte cinco euros). 
 

Carta de Participante Golden Age 2020:     
• Acesso ao programa oficial do GAGF:  

Workshops, Apresentações de Cidade, Cerimónias, Morning Gym e Fórum. 
 
Valor: 160,00€ / pessoa 

 (para participantes com reserva no alojamento oficial) 
 

Valor: 210,00€ / pessoa 
 (para participantes sem reserva no alojamento oficial) 
 



 

Inscrições após a inscrição nominativa (15 de maio 2020) carecem de autorização da UEG e/ou 
da Comissão Organizadora e sendo aceites, serão acrescidas de uma taxa extraordinária de 
50€ (cinquenta euros) por participante. 
 
Política de reembolso organização GAGF: 

• O valor da pré-inscrição não é reembolsável;  
• Cancelamentos até 20 abril: 50 % de reembolso (exceção da taxa de pré-inscrição); 

 

ALOJAMENTO & ALIMENTAÇÃO 
 
Apresentamos em seguida os pacotes de alojamento oficial, por pessoa, para 8 dias, 7 noites 
que inclui: 

• Alojamento (3*, 4* ou 5*), pequeno-almoço e transporte local; 
• Taxa turística (a pagar diretamente no hotel aquando do check-out por quarto/noite); 
• Bebidas e refeições não incluídas. 

 

Alojamento Hotel 3* 

  Quarto Triplo Quarto Duplo Quarto Individual 

Alojamento  280,00 € 336,00 € 490,00 € 

Noite extra 40,00 € 48,00 € 70,00 € 

Almoço/Jantar 14,00 €/refeição 14,00 €/refeição 14,00 €/refeição 

        

Alojamento Hotel 4* 

  Quarto Triplo Quarto Duplo Quarto Individual 

Alojamento  350,00 € 406,00 € 595,00 € 

Noite extra 50,00 € 58,00 € 85,00 € 

Almoço/Jantar 15,00 €/refeição 15,00 €/refeição 15,00 €/refeição 

        

Alojamento Hotel 5* 

  Quarto Triplo Quarto Duplo Quarto Individual 

Alojamento  490,00 € 630,00 € - 

Noite extra 70,00 € 90,00 € - 

Almoço/Jantar 20,00 €/refeição 20,00 €/refeição - 
 
 



 

 

TRANSFERES 
 
A Comissão organizadora disponibiliza o serviço de transferes de e para os aeroportos 
internacionais de Chania (CHQ) e Herklion (HER). Nos próximos boletins serão comunicadas as 
cotações para os transferes. 

EQUIPAMENTO NACIONAL 
 
O Equipamento Nacional é constituído por 1 Fato de Treino, 2 T-shirts, 1 Boné e 1 Mochila 
(Macron). O valor de aquisição do equipamento nacional (Kit completo) é de 85,00€. 

Os participantes que integraram a delegação de Portugal à 16ª WORLD GYMNAESTRADA 2019 
e que necessitem adquirir peças extra do equipamento nacional, o preçário é o seguinte: 

• Fato de treino (fato completo): 61,50€/unid. 
• T-shirt: 15,50€/unid. 
• Boné: 7,50€/unid. 
• Mochila: 25,00€/unid. 
• Polo: 30,00€/unid. 
• Sweatshirt: 30,00€/unid. 
• Parka: 41,00€/unid. 

 
Nota: Informa-se que depois da encomenda do equipamento nacional, não é possível o seu 
cancelamento, pelo que será cobrado o valor e entregue o respetivo equipamento. 
 
O equipamento oficial será obrigatoriamente usado, pelos participantes, nos seguintes 
momentos: 

• Viagem (parte superior do fato de treino ou t-shirt); 
• Desfile/Cerimónia de abertura; 
• Apresentações dos grupos; 
• Gala (grupos participantes); 
• Outras situações, a informar oportunamente. 

 

SEGURO DESPORTIVO 
 
Todos os participantes deverão possuir seguro desportivo válido na Grécia durante os dias do 
evento. No caso de os participantes não possuírem seguro desportivo válido, a organização 
impõe a aquisição de um seguro por eles indicado. 

O seguro da FGP é válido no estrangeiro e os clubes que possuem este seguro não terão de 
adquirir outro seguro complementar. 



 

Todos os clubes com seguro próprio deverão enviar para a FGP, até ao dia 15 de setembro de 
2020, a declaração da apólice de seguro (em inglês) juntamente com a lista nominal dos 
participantes, emitida pela seguradora. 

OBSERVAÇÃO TÉCNICA 
 
Todos os grupos que pretendem integrar a delegação nacional carecem de validação pela 
Federação de Ginástica de Portugal. 

Todos os grupos inscritos devem obrigatoriamente participar na próxima edição do 
“PORTUGALGYM 2020” a fim de serem observados tecnicamente e receberem feedbacks 
visando o desenvolvimento positivo da apresentação. 

A Federação de Ginástica de Portugal reserva-se no direito de estabelecer momentos 
adicionais de observação, quer em treino, quer em momentos formais de apresentação, que 
serão comunicados atempadamente. 

PROGRAMAS TURISTICOS  
 
A Organização Local irá disponibilizar os seguintes programas turísticos:  

• Visita a Preveli Laggoon;  
• Visita a Knossos Palace; 
• Visita a Santorini. 

Mais informações serão comunicadas futuramente nas próximas comunicações. 

NORMAS DE CONDUTA  
 
A todos os participantes integrantes da delegação portuguesa ao Golden Age 2020 é exigido 
que sigam normas de conduta que não coloquem em causa o bom nome da FGP e de Portugal. 

Em caso de um ou mais participantes adotarem algum tipo de conduta julgada imprópria, 
pelos responsáveis da delegação portuguesa, devem estes reunir com os responsáveis do 
grupo em causa decidindo sobre os procedimentos a tomar.  

Será tido em consideração o Regulamento Disciplinar da FGP e o Código de Conduta para 
Membros de Delegações Nacionais. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
A Federação de Ginástica de Portugal poderá enviar informações complementares ao presente 
documento, sempre que for oportuno e de interesse para os clubes participantes. 
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