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Informačné stretnutie Golden Age 2022 

29.-3.10.2021 Funchal, Madeira / POR 

 

Poznámky Monika 

 

8. Golden Age Gym Festival sa bude konať 2.-7. októbra 2022 

Bulletin číslo 1 posielame zároveň s týmto zápisom 

Slogan podujatia: Feel Madeira. Be gymnastics 

   Slogan si môžeme podľa vlastného uváženia adaptovať. 

   Mňa napadlo: Feel gymnastics in Madeira 

 

Program podujatia: 

Ne   príchod 

Po    doobeda nie sú plánované workshopy. Účastníci budú mať možnosť  

zorientovať sa v meste a okolí  

Stretnutie vedúcich delegácií je každé ráno, účasť je povinná. Ak sa niektorá krajina  

nezúčastní, národná federácia dostane veľkú pokutu. 

Fórum   je určené trénerom a vedúcim skupín. Je to vzdelávanie. Časť  

vzdelávania bola prezentovaná už teraz na informačnom stretnutí, na  

festivale budú pokračovať. Po podujatí budú žiadať účastníkov, ktorí sa  

ho zúčastnia o vyhodnotenie. 

Dobrovoľníci  snažia sa nájsť dobrovoľníkov hovoriacich jazykom každej krajiny. Ak  

nenájdu, budú to anglicky hovoriaci dobrovoľníci. 

Doprava   počas podujatia: 2.-7.10. mestská hromadná doprava je v cene  

Účastníckej karty. Špeciálna doprava bude zabezpečená  

v prípade potreby pre účastníkov na niektoré workshopy. 

   z letiska na hotel a späť na letisko: 35,-EUR/osoba 

Miesta podujatia: Hotel Pestana – oficiálny hotel Európskej gymnastiky 

   Park St. Catarina – otvárací a záverečný ceremoniál, vystúpenia,  

workshopy 

   Námestie ľudu – javisko, workshopy 

   Municipality Square – javisko, workshopy 

Sprievod na začiatok podujatia: pôjde sa z dvoch miest v meste, obidve sú veľmi blízko parku  

Golden Age Festival garden – miesto na stretávanie sa, akreditáciu, info desk, predaj  

suvenírov, stánky s občerstvením, spoločenské aktivity 
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Workshopy  otvorené – nie je potrebné sa registrovať. Každý účastník sa môže  

zúčastniť 2 workshopov podľa vlastného výberu (deň aj čas) 

   zatvorené – každý sa musí zaregistrovať. Každá skupina si môže vybrať  

3 workshopy a OV garantuje 2. 

Výber workshopov je spolu s definitívnou prihláškou 

Potvrdenie workshopov bude začiatkom septembra a skupiny si  

môžu podľa programu plánovať ďalšie aktivity. 

Program   OV pripraví pre každú skupinu samostatne program skupiny so  

všetkými aktivitami, ktoré majú (vystúpenia, workshopy a podobne).  

Každá skupina bude mať 1 deň voľný, aby si mohli naplánovať výlet. 

Fórum   téma: Mind, Energy and Movement 

Ubytovanie  nie je povinné ubytovanie cez OV, účastníci si môžu zabezpečiť  

ubytovanie sami. 

   Ponuka hotelov z OV je uverejnená v Bulletine. Ak si účastníci vyberú  

ubytovanie cez OV, majú zľavu na účastníckej karte 50,-EUR. Po  

vybraní kategórie hotela dostane skupina informáciu pred podujatím,  

v ktorom hoteli je ubytovaná (marec 2022). 

Covid situácia  zaočkovanosť v Portugalsku je momentálne 88%, na Madeire 92%. 

Registrácia  všetko je uvedené presne v Bulletine 

2. decembra 2021  predbežný záujem 

   2. február 2022  provizórna prihláška 

   2. apríl 2022   definitívna prihláška 

   2. jún 2022   100% platby 

Storno poplatky 10% platby sa nevracia 

   Do 31. mája 2022 – 50% 

   Po 1. júni bez vrátenia platby 

Ceny   účastnícka karta   190,-EUR 

   V prípade objednania ubytovania cez OV zľava 50,-EUR 

Vystúpenia v meste 3 javiská, všetky prekryté 

   Vystúpenie 6 min. (uprednostňujú kratšie cca 3 min.) 

   Hudba – musí byť poslaná pred podujatím 

   Skúšky na javisku – skupiny si môžu skúšať program na javiskách, ak je  

tam voľno (napríklad doobeda ), ale pred vystúpeniami 1 hodinu musí  

byť javisko prázdne. 
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Gala   ak má federácia 3 a viac skupín, má automaticky miesto v Gala. Ak má  

menej ako 3 skupiny, Európska komisia môže vybrať 3 skupiny a dať im  

divokú kartu. Skupiny teda musia byť pripravené aj na takúto ponuku.  

Vystúpenie 3 min. 

Uprednostnia, ak to nebude to isté vystúpenie, ako vystupovali skupiny  

v meste a všetci ho už videli. 

Téma: spojená s kvetmi Madeiry (presné znenie ešte nemajú) 

Skupiny, ktoré budú nominované do Gala musia poslať video dopredu,  

aby choreograf mohol urobiť scenár. 

Turistika  cestovné agentúry ponúkajú krásne turistické zájazdy po Madeire (je  

tiež uverejnené v Bulletine). Treba to využiť, Madeira je nádherná. 

 

 

2.11.2021, Monika Šišková 

 

 

 


