


O PROJETO 
Este projeto tem por objetivo dar um incentivo às novas gerações de 
ginastas iniciantes para que após algum tempo de treinos,  tenham a 
oportunidade de competir com ginastas de outros locais, trocarem 
experiências e vivenciarem todo o clima empolgante das competições. 
Além disso pretendemos descobrir novos talentos. 
Público Alvo:  
400 crianças e adolescentes de cidades do Estado de São Paulo de 7 a 
20 anos 
Estimativa de público impactado: 3.500 pessoas entre familiares e 
outras envolvidas no projeto 



FORMATO 
 
Local: O evento pode ser realizado em qualquer cidade do Estado de 
São Paulo  
Nome : O evento poderá levar o nome da cidade sede 
Ex: Campeonato Santista de Ginástica Artística .  
 
O evento será realizado em 2 dias ( sexta e  sábado ) das 8h00 às 16h00 
Na sexta a programação será de treinos, montagem e congresso técnico 
A competição será realizada sábado. 



CATEGORIAS 
 
a) Mirim - 7 e 8 anos 
b) Pré- Infantil - 9 e 10 anos 
c) Infantil - 11 e 12 anos 
d) Juvenil- 13 a 15 anos 
d) Adulto - de 16 anos em diante 

Teremos 3 níveis de competição: A, B e C 
Todas as categorias participam de todos os níveis 
As competições serão em rodizio. ex. enquanto uma criança faz um 
aparelho outra faz outro e depois reveza os aparelhos. 



Aparelhos utilizados 

Barras assimétricas 
feminino 

Trampolim acrobático  
masculino e feminino 

Trave de equilíbrio feminino 
Solo Masculino e 

feminino 

Barras Paralelas  
masculino  

Barra Fixa - Masculino 



DIVULGAÇÃO 

Através de assessor de imprensa que alimentará a mídia regional e através 

dos canais de divulgação das Prefeituras, Tv Tribuna, mídias digitais e redes 

sociais. 

FOLDER 

2.000  

unidades 

FLYER 

10.000  

unidades 

CARTAZ 

200 
unidades 

HOTSITE 

Email marketing 

FAIXAS 

Locais permitidos 

na cidade 



COMUNICAÇÃO VISUAL E ITENS PROMOCIONAIS 

Back Drop -Lona de 15 mts x 4 mts com logo da competição e imagens para 
dividir espaço de aquecimento e competições; 
Back Drop - Lona de 4 x 3 m. para premiação e fotos; 
Placas - ( 12 unidades) de 2,40 mts x 1 mts com logos de parceiros e 
patrocinadores; 
Pórtico de boas vindas para a competição 
Medalhas: Serão 190 medalhas de outro, prata e bronze num total de 580 
medalhas + 400 medalhas de participação 
Troféus para os 3 primeiros colocados de cada categoria e nível 
Uniforme: 500 Camisetas do evento para todos os participantes e equipe 
Pin: É tradição na ginástica oferecer um pin do evento aos participantes e 
colaboradores. 
Obs: Com logomarca do evento e parceiros 

 



GALERIA DE FOTOS 



GALERIA DE FOTOS 



PUBLICAÇÃO 

DOE 04/02/2017 
Aprovado na Íntegra 
Valor aprovado: R$ 149.499,00 




