
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6th GOLDEN AGE  

GYM FESTIVAL 2018  
16 A 21 DE SETEMBRO 2018 – PESARO (ITÁLIA) 
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INTRODUÇÃO 

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. 

 

A 6ª edição do GAGF será organizada na cidade italiana de Pesaro, entre os dias 16 e 21 de 

setembro de 2018. Depois de Maspalomas (2008), Portimão (2010), Montecatini (2012), 

Toulouse (2014) e Portoroz (2016), a cidade turística de Pesaro será a cidade anfitriã deste 

festival de ginástica. 
 

QUEM PODE PARTICIPAR 

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. 

 

Este festival destina-se a grupos de ginastas com mais de 50 anos (é possível a participação de 

elementos com idade inferior mediante a autorização da organização/UEG). Os grupos terão a 

oportunidade de realizar duas apresentações e de escolher entre 4 a 6 workshops de 

diferentes áreas. Poderão ainda participar ativamente na Cerimónia de Encerramento e existe 

a possibilidade de grupos nacionais serem convidados a participar na Gala do Golden Age. 

 

PROGRAMA 

O programa do 6º GOLDEN AGE é composto pelos seguintes momentos: 

 

Desfile e Cerimónia de Abertura 

O programa oficial do Golden Age começará no dia 16 de setembro, com o desfile pelas 

ruas centras de Pesaro e que terminará na Piazza del Popolo, onde a Cerimónia de 

Abertura decorrerá. 

 

Workshops 

Os workshops são característicos do programa do GAGF, e a organização local está 

trabalhar para oferecer um conjunto diversificado e com as melhores condições de 

prática. Dos 4 a 6 workshops escolhidos a organização garante a participação em 2 

desses workshops.  

 

Os workshops disponíveis estarão divididos: Atividades Gímnicas; Dança, Outras 

Atividades e Coreografia Especial, que consiste em coreógrafos convidados, 

fornecerem feedbacks no sentido de melhorar a própria apresentação do grupo. Esta é 

uma oportunidade de trabalhar com outro coreografo e receber novas ideias. 
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Atividades Gímnicas: Ginástica e Jazz, DanSing, Funny Traks, Step, Aeróbica, Step 

Zeromax, Pilates, Ginástica com aparelhos, Fit ball, entre outros… 

Dança: Jazz, Salsa, Zumba, Danças Tradicionais, Tango, entre outras... 

Outras Atividades: Ciclismo, Yoga, Gyrokinesis, Voleibol de Praia, entre outras... 

 

Apresentações de Cidade 

As apresentações de cidade do GAGF decorrerão no centro da cidade e em locais 

emblemáticos para que a população e turistas possam desfrutar das apresentações dos 

participantes no festival. Os locais de apresentação serão na Palla di Pomodoro, Rocca 

Costanza e Piazza del Popolo. As apresentações de cidade devem ter no máximo a 

duração de 6 minutos (incluindo entrada e saída) e cada grupo apresentar-se-á 2 vezes 

durante o evento. 

 

  
 

  
 

  
 

Gala 

A gala é um dos momentos mais apreciados do evento e juntará apresentações de 

grupos de quase todas as nações presentes. Os países serão convidados pelo Comité 

Técnico da UEG/ Organização Local e as federações nacionais nomearão o grupo que 

será o seu representante. Os grupos convidados devem apresentar um exercício que 

Palla di Pomodoro  

Foi construído em 1998 pelo famoso contemporâneo 

escultor Arnaldo Pomodoro que chegou a Pesaro em 

1971. Existem apenas 3 modelos no Mundo: Pesaro, 

Roma e Nova Iorque. 

Tamanho do palco: 14x14 

Rocca Costanza  

Construída por Costanzo Sforza entre 1474 e 1483,  

Rocca Costanza é a fortificação mais importante da 

cidade. 

Tamanho do palco: 14x8 

Piazza del Popolo  

A praça é limitada por 4 palácios reabilitados por 

serviços públicos. A fonte no centro da praça é uma 

construção do século 17, destruída em 1944 e tendo sido 

recontruída nos anos 60.  

Tamanho do palco: 16x16 
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não exceda os 3 minutos. A gala decorrerá sob o tema #moveyourheart, na Piazza del 

Popolo. 

 

Fórum 

O programa do GAGF contempla ainda a realização de um fórum que consiste numa 

formação teórica e prática para treinadores e dirigentes, em áreas específicas, e que 

promove o intercâmbio de ideias e experiências entre os participantes. 

 

Cerimónia de Encerramento 

A cerimónia de encerramento será organizada na na Piazza del Popolo e todos os 

participantes poderão participar no espetáculo de encerramento. Os interessados 

podem escolher um workshop e deste modo participar na Cerimónia de Encerramento. 

Os ensaios decorrerão na manhã desse dia sobre a orientação dos instrutores ou dos 

coreógrafos responsáveis. Após a cerimónia de encerramento decorrerá a tradicional 

festa de encerramento. 

 

GAGF VILLAGE 

A organização local tem preparado diversas festas temáticas ao longo dos dias do festival com 

o intuito de receber bem os participantes e de mostrar os costumes e as iguarias tradicionais. 

Estas festas decorrerão na Rocca Costanza, onde será instalada a “GAGF Village” que será o 

centro das atividades do Golden Age 2018. 

 

No espaço “Village” os participantes poderão encontrar: 

 Ponto de informação; 

 Loja Golden Age; 

 Stands gastronómicos; 

 Artesanato; 

 Locais de refeições; 

 Ponto de encontro de várias atividades e workshops; 

 Centro de fotografia; 

 Perdidos e achados; 

 Festas temáticas todas as noites. 
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HORÁRIO PROVISÓRIO 

15-set 16-set 17-set 18-set 19-set 20-set 21-set 22-set

(sábado) (domingo) (2ª feira) (3ª feira) (4ª feira) (5ª feira) (6ª feira) (sábado)

Morning Gym Morning Gym Morning Gym Morning Gym Morning Gym

Workshops Workshops Workshops Workshops
Ensaios Festa 

encerramento

Reunião de 

informação

Desfile

Cerimónia de 

abertura
GAGF 2020 Gala

Festa de 

abertura
Festa temática Festa temática

Partida de 

delegações

Partida de 

delegações

Partida de 

delegaçõesN
o

it
e

M
an

h
ã

Apresentações 

de Cidade
Ensaios Gala

Apresentações 

de Cidade

Cerimónia de 

Encerramento

Chegada de 

delegações

Chegada de 

delegações
Festa temáticaFesta temática

Festa de 

Encerramento

Ta
rd

e Chegada de 

delegações

Apresentações 

de Cidade

 

 

INSCRIÇÃO 

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 25 de novembro 2017 – Pré-inscrição 

 Deverá ser indicado o número de participantes e o número de grupos, assim como 

os contactos dos respetivos coordenadores. 

 Pagamento de 15€ por participante pré-inscrito. 

Até 17 de janeiro 2018 – Inscrição nominal 

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

 Encomenda e pagamento do equipamento nacional; 

 Pagamento de 50% do valor dos Packs e Carta de Participante; 

Até 16 de maio 2018 – Inscrição final 

 Escolha dos workshops, inscrição das apresentações de cidade e no Fórum. 

 Reserva de programas turísticos, 

 Informação de transferes de chegadas e partidas; 

 Pagamento final dos Packs e Carta de Participante. 

Até 15 de junho 2018 – data limite de reserva de alojamentos 

 Pagamento final do valor dos Packs de alojamento, programas turísticos e 

transferes. 

 

Política de reembolso organização GAGF: 

 O valor da pré-inscrição não é reembolsável;  

 Cancelamentos até 1 março: reembolso total (exceção da taxa de pré-inscrição); 

 Cancelamentos até 15 de maio: 50% de penalização (exceção da taxa de pré-inscrição); 

 Cancelamentos após 15 de junho: valores não reembolsáveis.  



 

Federação de Ginástica de Portugal                             Golden Age Gym Festival 2018 

 6 

 

Carta de Participante: 

 

 

 

 

 

 

Cartão Golden Age 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMENTO 

A organização local disponibiliza alojamento em hotéis de categorias 3 e 4 estrelas, de acordo 

com as taxas indicadas nos quadros seguintes: 

 

Hotéis 3 estrelas 

  Quarto Triplo Quarto Duplo Quarto Individual 

Alojamento  350,00 € 385,00 € 490,00 € 

Noite extra 50,00 € 55,00 € 70,00 € 

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

 

Hotéis 4 estrelas 

 Quarto Triplo Quarto Duplo Quarto Individual 

Alojamento 437,00 € 470,00 € 580,00 € 

Noite extra 62,50 € 67,50 € 82,50 € 

Almoço/Jantar 18,00 €/refeição 18,00 €/refeição 18,00 €/refeição 

 

Os valores de alojamento acima apresentados são para estadias de 8 dias (7 noites) por pessoa, 

compreendidos entre os dias 15 e 22 de setembro de 2018 e incluem o Cartão GAGF 2018. 

 A taxa turística (valor a indicar dependendo da categoria do hotel, entre 1,50€ e 1,00€) 

deverá ser paga diretamente no hotel no momento do check out. 

 Bebidas e refeições não estão incluídas nos packs de alojamento. 

Carta de Participante Golden Age 2018:    150,00€ 

 Acesso ao programa oficial do GAGF:  

Workshops, Apresentações de Cidade, Cerimónias, Morning Gym e Fórum. 

Cartão Golden Age 2018:  
 Acesso livre aos transportes públicos 

 Entrada livre nos Museus de Pesaro 

 Desconto no valor de transferes de e para o aeroporto e estação ferroviária 
(Ancona e Bolonha) 

 Cupão de 10€ a utilizar na compra de merchandising oficial GAGF 2018 

 Cupão de desconto para a aquisição da t-shit oficial GAGF 2018 
 
NOTA: Exclusivo a participantes com alojamento oficial. 
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As reservas serão processadas através de uma plataforma online, sendo que estas serão 

confirmadas apenas com o respetivo pagamento. As reservas serão consideradas por ordem de 

chegada. 

Reservas após 31 de maio acrece 10% ao valor do alojamento. 

 

TRANSFERES 

A Comissão organizadora disponibiliza o serviço de transferes de e para os aeroportos 

internacionais de Ancona (AOI) e Bolonha (BLQ). 

Os participantes que reservem alojamento oficial, beneficiam de valores reduzidos, nos 

transferes para os aeroportos oficiais. 

 

Participantes com alojamento oficial (Taxas por pessoa e por viagem): 

Distancia 

em Km

(1 viagem) 

1

pessoa

(Carro) 

2-3 

pessoas

(Carro) 

4-7

pessoas

(Minivan) 

8-12

pessoas

(Mini bus) 

13-30

pessoas

(Bus) 

31-40

pessoas

(Bus) 

41-55

pessoas

(Bus) 

Ancona

AOI 
68 km 150,00 € 75,00 € 50,00 € 45,00 € 27,00 € 20,00 € 15,00 €

Bologna

BLQ 
155 Km 250,00 € 125,00 € 100,00 € 90,00 € 60,00 € 40,00 € 25,00 €

 
 

Participantes sem alojamento oficial (Taxas por pessoa e por viagem): 

Distancia 

em Km

(1 viagem) 

1

pessoa

(Carro) 

2-3 

pessoas

(Carro) 

4-7

pessoas

(Minivan) 

8-12

pessoas

(Mini bus) 

13-30

pessoas

(Bus) 

31-40

pessoas

(Bus) 

41-55

pessoas

(Bus) 

Ancona

AOI 
68 km 190,00 € 95,00 € 65,00 € 60,00 € 35,00 € 25,00 € 20,00 €

Bologna

BLQ 
155 Km 310,00 € 165,00 € 125,00 € 115,00 € 75,00 € 55,00 € 40,00 €

 
 

EQUIPAMENTO NACIONAL 

O Equipamento Nacional é constituído por 1 Fato de Treino, 2 T-shirts, 1 Boné e 1 Mochila 

(Christian Moreau). O presente equipamento será igual para todas as delegações nacionais aos 

eventos internacionais de Ginástica para Todos até 2020. 

O valor do Pack Equipamento Nacional é de 85,00€ (IVA incl.). 

 

Os participantes que integraram a delegação de Portugal ao WORLD GYM FOR LIFE CHALLENGE 

2017 e que necessitem adquirir peças 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: 23,00€/unid. 

 Corta-vento: 30,20€/unid. 

 Polo: 30,80€/unid. 
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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. 

 

PROGRAMA SOCIAL 

A Comissão organizadora local tem preparado um conjunto de excursões e programas 

turísticos, os quais são descritos pormenorizadamente em anexo. 

 

OBSERVAÇÃO TÉCNICA 

Todos os grupos que pretendam integrar a delegação nacional carecem de validação pela 

Comissão Técnica nomeada pela Federação de Ginástica de Portugal. 
 

Todos os grupos inscritos devem obrigatoriamente participar na próxima edição do 

SENIORGYM 2018 ou PORTUGALGYM 2018 a fim de serem observados tecnicamente. 

 

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. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A Federação de Ginástica de Portugal poderá enviar informações complementares ao presente 

documento.  

 

 

  

 


