
 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1 – VEÍCULOS – irão adentar ao estacionamento interno da Uni-Evangélica, em 

local previamente determinado, apenas veículos de Técnicos, Comissão técnica, 

árbitros, Dirigentes e de atletas, previamente cadastrados em listagem por 

Clube, contendo: nome do condutor e placa do veículo e enviado a FAGO até o 

dia 29/06/2021.  

A listagem de atletas não precisa ser enviada somente da comissão técnica. 

Ônibus – Será permitida a entrada de ônibus dos atletas no estacionamento da 

Uni-Evangélica, porém, os passageiros devem seguir rigorosamente o 

determinado no PROTOCOLO. 

2 – PROFISSIONAIS – Será permitida a entrada dos profissionais – Técnicos e 

Comissão técnica, devidamente identificados  - nome completo, função , CREF, 

Carteira profissional no caso de Massagistas, Fisioterapeutas , que no caso irão 

desenvolver suas atividades no local. No caso do membro da Comissão Técnica 

vir a ser um estagiário, deverá enviar comprovante de matrícula do curso 

(Educação física, fisioterapia e assemelhados). Tais documentos devem ser 

enviados com antecedência à FAGO (via e-mail: contato@fago.org.br ). 

3 – INSTALAÇÃO DE TENDAS/BARRACAS – Será permitida a instalação das 

tendas /barracas 3x3m em áreas pré-determinadas pela FAGO, com o 

distanciamento mínimo de dois metros entre cada barraca, a não ser caso 

hajam duas da mesma equipe, sendo estas juntas.  

4 - Para o Congresso Técnico será permitida somente a presença do técnico 

responsável devidamente credenciado pelo Clube. 

5 – TRAJES: Devido a restrição de uso dos banheiros para 50%, orientamos que 

os atletas já cheguem para o aquecimento vestidos com os trajes que irão 

nadar. Principalmente aqueles que estão agendados para o grupo 3 no 

aquecimento. Assim, evitamos que danifiquem ou rasguem seu traje. 

6- BANHOS: Não serão permitidos banhos no chuveiro no parque aquático. 

Teremos apenas 1 disponível, para que os atletas não precisem retirar os trajes 

constantemente. 

7- USO DE FITAS DE IDENTIFICAÇÃO: serão fornecidas por etapa a cada clube 

(ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA), conforme lista repassada pelos mesmos. Só 

será permitida a entrada aos que estiverem de posse da mesma. 
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