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CIRCULAR Nº 0161/2019          Lisboa, 08 de agosto de 2019 

DISTRIBUIÇÃO: Clubes Participantes 

ASSUNTO: Ginástica de Trampolins – CMGI 2019 – Formulários e Informações 

 
 
No seguimento da participação para a participação na Competição Mundial por Grupo de Idades, enviamos 
as informações e formulários a enviar para a participação na mesma. 
 
Inscrição – até 25 de agosto 
Enviar o quadro 1 e o pagamento do FEE por ginasta/disciplina (175 CHF) – 160,00 € 
 
Licença FIG – até 25 de agosto 
Só para ginastas sem licença FIG válida, para verificação da validade devem consultar o site da FIG.  
https://www.gymnastics.sport/site/athletes/lic_view.php 
Enviar o quadro 2 e o pagamento de 35,00 €, fotocópia do passaporte e uma foto de rosto com fundo 
branco e certificado WADA (nos formulários constam as informações como obter) 
 
Equipamentos –  a informar no inicio de setembro 
 
Alojamento, Refeições e Banquete final – enviar informação até 31 de agosto 
Os clubes que pretenderem usufruir destes serviços via organização devem enviar e-mail com essa 
indicação uma vez que não existem formulários específicos e proceder ao pagamento da seguinte forma: 
Alojamento e alimentação – 50% até 31 de agosto  e os restantes 50 % até 03 de novembro 
Banquete Final – pagamento até 03 de novembro 

 
Seguro 
Todos os clubes que não tenham contratualizado seguro através da FGP devem fazer chegar a declaração 
em inglês do seu próprio seguro até 30 de setembro. 
 
Pedido de dispensa 
Os pedidos de dispensa devem ser formalizados através do quadro 3 até 30 de setembro, para este 
procedimento as renovações de filiação devem ser realizadas até esta data. 

 
Cumprimentos, 

 
A Secretária Geral 

 

 
Paula Araújo 
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