NOTA OFICIAL Nº 015 / 2016
Brasília, 06 de maio de 2016.

Às
Federações Escolares filiadas à CBDE.
Prezados Presidentes,
A Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE vem comunicar aos
seus filiados, as informações sobre o Campeonato Brasileiro Escolar de Ginástica
Artística - 2016.
1 – Local: Centro de Treinamento de São Bernardo do Campo:
Rua Tiradentes, 1845 – Jd. Irajá – São Bernardo do Campo – SP
2 – Período: de 27 a 29 de maio de 2016;
3 – Hotel: São Paulo – a definir;
4 – Chegada das delegações: deverá ocorrer no dia 27 de maio (sexta-feira), a partir das
14:00 horas;
5 – Retorno das delegações: saída do hotel no dia 29 de maio (domingo), até às 11:00
horas, após o café da manhã;
6 – O transporte interestadual é responsabilidade de cada delegação;
o Via Aéreo: a chegada deverá ser exclusiva no Aeroporto Internacional de Guarulhos –
GRU. (Atenção: Informar aos organizadores o horário do voo e companhia aérea até
dia 25 de maio).
o Translado: do aeroporto GRU até o hotel:
Primeiro Transporte: às 14:00 horas
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Segundo Transporte: às 17:00 horas;
o Delegações com transporte próprio (TERRESTE): deverão se dirigir diretamente ao
hotel, dia 27 de maio de 2016 (sexta-feira), a partir das 14:00 horas.

7- O Congresso Técnico da competição será realizado no dia 27 de maio, as 22:00 horas.
Local a definir.

8- Alimentação:
Alimentação
27/mai
28/mai
29/mai

28 de maio - sábado
Jantar no hotel
Café da manhã/lanches naturais e frutas durante o período de competição/jantar
Café da manhã

9 – Abertura / 28 de maio:
o 07:30: concentração das delegações na recepção do Hotel.
o 09:00: início de aquecimento
o 10:30: abertura no Centro de Treinamento de São Bernardo do Campo – Rua
Tiradentes, 1.857 – Jd. Irajá – São Bernardo do Campo - SP.
o As equipes participantes deverão perfilar com seus atletas portando à frente a
bandeira do seu Estado. Devem, por tanto, trazer a referida bandeira com as suas
delegações.
o
10 - O atendimento médico de urgência para os participantes será oferecido pela rede
pública de saúde.
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