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 2020 CANCUN GYMNASTICSCAMP 

au 

   CAMP  GINÁSTICA ARTÍSTICA               

FEMININA  &  MASCULINA 

 

     DATAS: 5 de Agosto de 2020 a 9 de Agosto de 2020 

 

 LOCAL: CAR Gymnastics, Cancun México 

 

OBJETIVO:O nosso objetivo é levar o conhecimento de treinadores de alto  

nível para o desenvolvimento da ginástica artística masculina e feminina no  

nosso continente. Proporcionar a oportunidade para que ginastas de várias  

habilidades e níveis possam estar juntas em Cancun ajundando a criar um  

aspecto de comunidade do nosso esporte. O nosso compromisso é ter um  

ambiente seguro e positivo aonde todos os ginastas e treinadores possam  

aprender e preservar o futuro de novas gerações de ginastas. 
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  PROGRAMAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 de Agosto, 2020 
 2:00 p.m to 10:00 p.m. Chegadas / Acreditação 

 

 5 de Agosto, 2020 

7:00 a.m. to 12:00 p.m. Chegadas / Acreditação 

12:00 p.m - Almoço 

12:30 p.m. Reunião com pais e ginastas no Krystal Resort 

2:30 p.m  Saída do ônibus para ginásio 

3:00 p.m. to 6:30 p.m. Treinamento da tarde 

6:45 p.m. Saída do ônibus para o hotel 

7:00 p.m. Jantar 

7:30 p.m. Atividades de grupos no hotel 

10:30 p.m. Repouso 

  

6 de Agosto, 2020 
 

7:30 a.m. Café da manhã 

8:15 a.m Saída do ônibus para ginásio 

8:45 a.m. to 11:45 a.m. Treinamento da manhã 

12:00 p.m Saída do ônibus para hotel 

12:30 p.m. to 3:30 p.m. Almoço / praia / passeio wave runner /piscina 

4:00 p.m Saída do ônibus para ginásio 

4:30 p.m. to 6:30 p.m. Treinamento da tarde 

6:45 p.m. Saída do ônibus para hotel 

7:00 p.m. Jantar 

7:30 p.m Atividades de grupos no hotel 

10:30 p.m. Repouso 

 

7 de Agosto, 2020 
 

7:30 a.m. Café da manhã 

8:15 a.m Saída do ônibus para ginásio 

8:45 a.m. to 11:45 a.m. Treinamento da manhã 

12:00 p.m Saída do ônibus para hotel 

12:15 p.m - Almoço 

2:30 p.m  Saída do ônibus para ginásio 

3:00 p.m. to 6:30 p.m. Treinamento da tarde 

6:45 p.m. Saída do ônibus para o hotel 

7:00 p.m. Jantar 

7:30 p.m. Atividades de grupos no hotel 

10:30 p.m. Repouso 
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8 de Agosto, 2020 
 

6:30 a.m. Café da manha 

7:15 a.m Saída do ônibus para XPLOR 

6:00 p.m. Saída do ônibus para hotel 

9:30 p.m. Repouso 

 

9 de Agosto, 2020 
 

7:00 a.m. Café da manhã 

7:45 a.m Saída do ônibus para ginásio 

8:15 a.m. to 10:45 a.m. Treinamento da manhã 

11:00 p.m Saída do ônibus para hotel 

12:30 p.m – Check out e saídas 

 

 

 

Hotel Krystal Cancun 
Local com tudo incluído para o nosso camp, fica no coração de 

Cancun.  Considerado um dos melhores  da região, o Krystal Resort 
será a nossa casa.  
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PÚBLICO & IDADE DOS PARTICIPANTES 

 Atletas de ginástica artística masculina e feminina a partir de 7 anos, a serem 

completados em 2020,  e que já tenham competido em níveis básicos da ginástica.  

 Treinadores de ginástica artística masculina e feminina que queiram desenvolver seus 

conhecimentos como participantes do curso. 

TREINADORES E EXPERTS 

O nosso camp terá a presença de treinadores de vários níveis incluindo treinadores 

Olímpicos, Mundiais e Universitários. A parte feminina será dirigida pelo professor 

Nilson Medeiros e a parte masculina pelo professor Yen Alvarez. Além de treinadores 

de alto nível, nosso camp irá contar com treinadores de níveis básicos que irão ajudar 

no desenvolvimento da qualidade dos exercícios aplicados. Todos os treinadores do 

Cancun Camp passam por um rigoroso treinamento de ética profissional e como atuar 

em caso de emergência dentro e fora do ginásio. 

Para mais informações visite o nosso site www.classicgymnasticseventsusa.com 

 

VALORES DE INSCRIÇÃO 

 

     1-     Individual: $800,00 USD À vista no site ou pagamento com  cartão de crédito  

(paypal) Parcelado: em até 3x antes do evento no cartão de crédito (paypal) 

 

2-      Pacote Treinador – 5- 10  Atletas: $500,00 USD À vista no site: Cartão de 

Crédito (paypal). Não está incluído passeio. O pacote inclui transfer de  ida e volta 

Aeroporto, transporte terrestre, comida e  hotel. Parcelado: em até 3x antes do 

evento no cartão de crédito (paypal) 

 

3-     Pacote Treinador 0 – 4  Atletas: $600,00 USD À vista no site: Cartão de 

Crédito (paypal) Não está incluído passeio. O pacote inclui transfer de  ida e volta 

Aeroporto, transporte terrestre, comida e  hotel. Parcelado: em até 3x antes do 

evento no cartão de crédito (paypal) 

 

 

http://www.classicgymnasticseventsusa.com/
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4-     Pacote família  Pai ou mãe: $500,00 USD À vista no site ou no Cartão de 

Crédito (paypal). Não está incluído passeio. O pacote inclui transfer de  ida e volta 

Aeroporto, transporte terrestre, comida e  hotel. Parcelado: em até 3x antes do 

evento no cartão de crédito (paypal) 

5-      As inscrições devem ser feitas no nosso site  

http://www.classicgymnasticseventsusa.com , preenchendo o formulário e 

acessando o site de compra. 

6-     Após a inscrição, um dos nossos funcionários entrará em contato para verificar 

detalhes e assessorar com o pagamento final das inscrições. 

7-     Após este contato, a confirmação para o evento, com detalhes, será enviado 

para o seu email com o comprovante de pagamento e informações adicionais sobre 

o camp. 

8-     O prazo final para inscrições é dia 15 de Junho. Para pagamentos parcelados, o 

último pagamento a ser efetuado terá que ser antes do dia 1 de Julho. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                      

                                                                                      
                                                            NILSON MEDEIROS 

                                                                          Diretor do CAMP 

                                                           Treinador Olímpico 2008/2012/2016 

3  Finais Olímpicas 

5 Finais Mundiais 

32 medalhas Copa do Mundo 

Palestrante COB / ABT 

33 anos de experiência 

18 anos treinador NCAA 

10 anos treinador-chefe ginástica Venezuela 

2 anos coordenador nacional seleção do Peru 
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CONTATOS: 

 

Nilson Medeiros 
President 
Classic Events USA, LLC 
www.classicgymnasticseventsusa.com 

www.mallorcagymcup.com  

International Sports Manager 

Arnold Classic Brasil 

www.arnoldclassicbrasil.com 
2114 Greenbriar Circle 
Ames, IA 50014 
1-405-249-1113 
nilsonmedeiros2 - skype account 
 

EMAIL: 

cancunclassic@yahoo.com 

 

Professora Altair Prado         

altair04_prado@yahoo.com.br 

contato celular/whatsapp: (021)996279004 

http://www.classicgymnasticseventsusa.com/
http://www.mallorcagymcup.com/
http://www.arnoldclassicbrasil.com/

