REGULAMENTO DA VI GINCANA CULTURAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA-MG!
PROJETO BOA TEMA: “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. “
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Este Regulamento dispõe sobre a organização da 6ª GINCANA CULTURAL DE SÃO
MIGUEL DO ANTA-MG. Todas as pessoas que participarem de qualquer forma do evento
estarão sujeitas às condições deste Regulamento. Não serão aceitas alegações de
desconhecimento deste documento, já que será dada a necessária e suficiente publicidade
do mesmo. É de responsabilidade dos Coordenadores da equipe a ampla divulgação junto
aos integrantes da equipe.
2. DOS OBJETIVOS
A Gincana Cultural tem como objetivo geral promover à integração, o conhecimento, a
descontração o lazer junto à comunidade e seus segmentos, despertando o espírito de
harmonia e socialização entre seus participantes, através do resgate da cultura e
tradições. Seus objetivos específicos são: - Oferecer aos participantes uma alternativa de
lazer e recreação; Promover tarefas educativas e culturais enaltecendo as tradições do
município; Dispor de uma competição diferenciada e que promova a participação de todos
os segmentos da sociedade.
A gincana procura atender aos seguintes objetivos: • Promover a integração entre as
equipes; • Desenvolver os valores éticos e exercitar a cooperação entre os membros da
equipe; • Desenvolver aspectos culturais e recreativos; • Exercitar o espírito de liderança e
motivação; • Oferecer aos participantes uma alternativa de lazer e recreação; • Promover
tarefas educativas e culturais enaltecendo as tradições do município; • Dispor de uma
competição diferenciada e que promova a participação de todos os segmentos da
sociedade; • Estimular o espírito participativo como atitude positiva;
3. QUANTO À ORGANIZAÇÃO:
A gincana está sendo estruturada pela Comissão Organizadora pela Empresa “Diálogo
Assessoria em Gestão Cultural”, através do Departamento Municipal de Cultura, Turismo e
Patrimônio Histórico, com o intuito de fazer uma atividade alternativa, descontraída e de
interesse geral em função da cooperação e convivência.
A Comissão Organizadora será composta pelos membros da Empresa Diálogo Assessoria
em Gestão Cultural com acompanhamento do Chefe de Departamento de Cultura, Turismo
e Patrimônio Histórico com a ajuda de alguns voluntários.
A Comissão Julgadora será composta por um grupo de 8 pessoas completamente isentas,
ou seja, que não residem no município e tenham familiares de primeiro grau participando
da gincana, e terão total autonomia para classificar ou desclassificar qualquer equipe caso
necessário.

4. DO PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO
A Gincana será realizada no dia 13 de outubro de 2018 (sábado) e terá início 08h00min às
18h00min. O local de realização das provas será na Praça Padre Adalberto, centro, São
Miguel do Anta - MG. Parágrafo Segundo: Haverá mais tarefas para a equipe
desempenhar durante a programação, podendo ocorrer provas diariamente do dia 07 de
setembro a 13 de outubro.

5. DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da Gincana, todas as pessoas interessadas residente no município.
Cada equipe deverá criar um nome, uma cor que a representa e identifique. As equipes
poderão ter o máximo 100 (cem) e o mínimo de 90 (noventa) componentes inscritos
(incluído o líder). O número de equipes participantes está limitado a 4 (quatro) grupos, que
primeiro homologar sua inscrição.
Cada equipe deverá ter dois líderes, aos líderes cabe a responsabilidade de representar a
equipe, entregar as tarefas e/ou delegar, bem como falar em nome dela.
No dia da gincana cada equipe terá o seu lugar demarcado, não sendo permitida
dispersão para outros locais.
6. DAS INSCRIÇÕES
As equipes deverão preencher o formulário padrão de inscrição e entregá-lo até o dia 31
de agosto de 2018, junto ao Departamento Cultural. No ato da entrega, a equipe receberá
um número indicando a ordem de entrega, bem como uma convocação para uma reunião
envolvendo os responsáveis de todas as equipes. Todos os inscritos nas equipes devem
ter idade superior a 11 anos. Todos os campos relativos ao formulário de inscrição
deverão estar devidamente preenchidos, inclusive com os nomes dos 2 (dois)
componentes, maiores de 18 (dezoito) anos que representarão a equipe.
7. DAS TAREFAS
7.1-As tarefas serão determinadas pela Comissão Organizadora e divulgadas em tempo
hábil para sua execução.
7.2- As tarefas serão entregues pela Comissão Organizadora aos líderes de cada equipe;
7.3- As tarefas serão elaboradas pela Comissão Organizadora e conterão com clareza os
quesitos para avaliação, bem como a pontuação e o tempo para cumpri-las;
7.4- As tarefas serão distribuídas ao mesmo tempo, para todos os líderes das equipes;
7.5 – As equipes que não entregarem as tarefas no prazo estipulado pela Comissão
Organizadora, não marcarão pontos naquela tarefa.
8. A PONTUAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS
A equipe não receberá pontos para as tarefas que não forem consideradas cumpridas ou
fora da zona de pontuação. Para cada tarefa que for considerada cumprida a equipe
receberá pontuação graduada conforme sua colocação ou conforme o que estiver
estabelecido na descrição da tarefa.
Todas as situações previstas ou não, neste regulamento, excepcionais ou de conflitos de
opiniões serão julgadas pelas Comissões Organizadora e Julgadora. Estas são soberanas
e só ouvirão os líderes das equipes.
Cada tarefa terá pontuação previamente definida e divulgada no dia. No caso de provas
antecipadas será divulgada assim que a prova for entregue. Ao final de cada tarefa
cumprida e executada com sucesso, obterão pontos.
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
No final da Gincana, caso ocorra empate entre as equipes, o critério de desempate será:

1º - Maior número de primeiros lugares;
2º - Maior número de segundos lugares;
3º - Maior número de terceiros lugares, e assim sucessivamente.
10. DAS RESPONSABILIDADES
A responsabilidade pela execução das tarefas e as eventuais consequências é dos
integrantes da equipe participante, não cabendo reclamações ou ofensas à Comissão
Organizadora e Julgadora que tem o poder de determinar a desclassificação da equipe
que ofender a (s) outra (s).
11. DAS PENALIDADES
As Equipes poderão perder pontos no caso de: • Os membros das Equipes portarem-se
aos membros da Comissão Organizadora e Júri, a todo o momento perturbando os
mesmos e o andamento do evento; (a critério do Júri) • Ultrapassar o limite de 3 (três)
minutos (em se tratando de tarefas envolvendo participantes da torcida) para iniciar a
prova: perda gradativa dos pontos correspondentes à tarefa; • Atrapalhar as equipes
concorrentes por meio de qualquer artifício (inclusive barulho): perda até o total de pontos
da respectiva tarefa (a critério do Comissão Organizadora); • Ultrapassar em 2 (dois)
minutos o tempo de conclusão previsto para o cumprimento da tarefa: perda gradativa de
pontos da tarefa correspondente. • Deixar acumular lixo no espaço ocupado pela Equipe:
perda de pontos gradativa. A avaliação será feita pela Comissão Organizadora durante o
decorrer do evento e a eventual penalização será feita no final da GINCANA. ( perda de
até 100 pontos) • Apresentar qualquer participante de Equipe comportamento contrário ao
espírito esportivo e à boa convivência entre os participantes (perda de 100 pontos para
cada ocorrência) • Pichar, riscar as paredes e instalações locais ou praticar atos de
vandalismo durante a realização da GINCANA: desclassificação sumária (decisão
irrecorrível). • Promover provocações e acirramento de rivalidades no ambiente, social ou
virtual. (100 pontos para cada ocorrência); •Caso membros das equipes encontra-se em
estado de embriaguez ou portando recipientes com bebidas alcoólicas (perda 200 pontos
para cada ocorrência).

12. LISTA DE ATIVIDADES DA GINCANA
1° MOMENTO: 8h às 11h:30min
07h30min: Chamada nomes previamente inscritos em cada equipes de acordo com as
fichas preenchidas pela mesma ;
08h00min: Apresentação das Equipes
09h00min: Apresentação de Abertura da Gincana pela Organização
09h30min às 11h30min: Provas
11h30 às 13h30min: Almoço (tempo para ir em casa)
2° MOMENTO: 13h:40min às 18:00h
13h40min às 18h00min: Provas
18h00min: Encerramento
13. DA PREMIAÇÃO
A premiação será entregue no encerramento da 6ª Gincana Cultural, antes do início do
baile, ficando assim distribuída:
1º LUGAR – Troféu + (a definir )
2º LUGAR – Troféu + (a definir)
3º LUGAR – Troféu + (a definir)

14. DO RESULTADO
14.1 - A pontuação constará no regulamento específico de cada tarefa;
14.2 - Os pontos serão acumulados para as tarefas seguintes;
14.3 - Se houver empate No final da Gincana, caso ocorra empate entre as equipes, o
critério de desempate será: 1º - Maior número de primeiros lugares; 2º - Maior número de
segundos lugares; 3º - Maior número de terceiros lugares, e assim sucessivamente.
15. NORMATIVOS
• Os casos de descumprimento de normas, deverão ser relatados a Comissão
Organizadora e assim, comprovados por meio de vídeo ou qualquer outro recurso. Todo
descumprimento de normas será avaliado e julgado pela Comissão Organizadora. • A
GINCANA será encerrada impreterivelmente, às 18h, mesmo que, devido a algum
imprevisto durante o transcorrer da programação, sobrem tarefas na lista repassada.
16. DOS CASOS OMISSOS NO REGULAMENTO
A comissão organizadora decidirá os casos omissos por este regulamento, quando
observados pela comissão organizadora.
Os casos omissos a este Regulamento serão analisados e julgados pela Comissão
Organizadora, que tem o poder de punir ou de abonar as equipes participantes.

VI GINCANA CULTURAL - PROVAS ANTECIPADAS E REGULAMENTO.
1- PROVA ASSISTENCIAL: Arrecadação de produtos alimentícios para entidades
assistenciais. A equipe deverá recolher o maior número de alimentos e formar o maior
número de cestas básicas que conseguirem que consistem em uma cesta de alimentos,
incluindo os seguintes itens de alimentos não perecíveis: Arroz, Açúcar, Feijão, Macarrão,
Óleo de soja, leite em pó, Pó de café, fubá (Fubarina), Farinha de milho ou de mandioca ,
massa de tomate, bolacha e sal.
Todos os alimentos arrecadados serão repassados para a Sociedade de São Vicente de
Paula.
É de responsabilidade das equipes o transporte destes alimentos até o local de evento.
Esse prova valerá:
1º lugar – 200 pontos
2º lugar - 150 pontos
3º lugar – 100 pontos
Os demais receberão 50 pontos.
A Entrega deve ser até o DIA 11/10
2- PROVA DA RECICLAGEM: arrecadação dos materiais recicláveis (garrafa pet). A
equipe deverá recolher o maior número de garrafas pet. Cada equipe deve entregar todo
material recolhido até DIA 11/10 para ser feito a contagem. A equipe que atingir o maior
número de garrafas fica com a pontuação máxima desta prova.
Essa prova valerá:

200 pontos para a equipe que atingir o primeiro lugar;
150 pontos para a equipe que atingir o segundo lugar;
100 pontos para a equipe que atingir o terceiro lugar;
Os demais receberão 50 pontos.

