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REGULAMENTO GINCANA CULTURAL E FOLCLÓRICA 

 
Art. 1º - DOS OBJETIVOS 
 A Gincana Cultural e Folclórica tem como objetivo geral promover a integração da comunidade e seus 
segmentos, despertando o espírito de harmonia e socialização entre seus participantes, através do resgate da cultura e 
tradições alemãs. 
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. 

 
Art. 2º - DO PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO 
A Gincana será realizada no dia 17 de julho de 2017 (segunda-feira), como evento integrante da programação da 9. 
Deutsche Woche. 
Parágrafo Primeiro: O local de realização das provas/tarefas será o Ginásio Municipal Valnei Ertel, centro de São João 
do Oeste e terá início às 19h30min. 
Parágrafo Segundo: Haverá mais tarefas para a equipe desempenhar durante a programação da 9. Deutsche Woche, 
podendo ocorrer provas também no sábado, 22 de Julho. 
 
Art. 3º - DA PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar da Gincana, todas as pessoas interessadas, que representarão entidades como: Clubes, Associações, 
Empresas, Grupos constituídos e afins. 
Todos os inscritos nas equipes devem ter idade superior a 16 anos. 
Cada equipe deverá criar um nome que a represente e identifique, o qual poderá ser diferente da Entidade que 
representa. As equipes poderão ter o máximo de 10 (dez) e o mínimo de 08 (oito) componentes inscritos (incluído o 
líder). 
O número de equipes participantes está limitado a 15 grupos, que primeiro homologarem sua inscrição.  
Parágrafo Único: A equipe, em algumas provas em específico, quando solicitado pela organização, poderá estar 
indicando pessoas não inscritas que a represente, para execução das tarefas. 
 
Art. 4º - DAS INSCRIÇÕES 
As equipes deverão preencher o formulário padrão de inscrição, (em anexo), e entregá-lo, até o dia 10 de julho de 2017, 
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.  
Parágrafo Único: 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 responderão pela equipe. 
 
Art. 5º - DAS TAREFAS 
As tarefas serão determinadas pela Comissão Organizadora e divulgadas em tempo hábil para sua execução. 
 
Art. 6º - DA PONTUAÇÃO 
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. A pontuação graduada seguirá o seguinte critério: 
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1º LUGAR 10 pontos 
2º LUGAR 09 pontos 
3º LUGAR 08 pontos 
4º LUGAR 07 pontos 
5º LUGAR 06 pontos 
6º LUGAR 05 pontos 
7º LUGAR 04 pontos 
8º LUGAR 03 pontos 
9º LUGAR 02 pontos 

10º LUGAR 01 ponto 
 
Art. 7º - DO TEMPO PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS 
O tempo para execução das tarefas será determinado pela Comissão Organizadora. Se no prazo determinado nenhuma 
equipe tiver concluído a tarefa, haverá uma tolerância de 5 (cinco) minutos para o cumprimento da mesma, porém, 
nesse caso as equipes que concluírem a tarefa, receberão apenas 05 (cinco) pontos, independente da colocação 
conseguida. Após esse tempo a equipe não receberá pontos. 
Parágrafo Único: Só serão consideradas cumpridas as tarefas realizadas na íntegra e dentro do horário estabelecido 
conforme cronometragem realizada pela Comissão Organizadora. 
Caso o resultado de uma tarefa seja considerado empate, entre duas ou mais equipes, estas receberão a mesma 
pontuação. 
 
Art. 8º - 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. 
 
Art. 9º - 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 que tem o poder de determinar a desclassificação da 
equipe ofensora. 
 
Art. 10 - DA PREMIAÇÃO 
A premiação será entregue no encerramento da Deutsche Woche, antes do início do baile, ficando assim distribuída: 
1º LUGAR – Troféu + 30 litros de Chopp; 
2º LUGAR – Troféu + 15 litros de Chopp; 
3º LUGAR – Troféu + 10 litros de Chopp; 
OBS: A premiação em Chopp e Linguiça será em forma de Vale, devendo ser retirada após o período de realização da 9. 
Deutsche Woche com as empresas credenciadas. 
 
Art. 11 - DOS CASOS OMISSOS 
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. 

São João do Oeste, Junho de 2017. 

CCO: André Klunk | Fabiana S. Welchen | Jonathan Grasel | Lisete W. Lottermann | 
Silvane I. S. Baumgarten | Edenir Kroetz 
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GINCANA CULTURAL E FOLCLÓRICA 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

NOME DA EQUIPE: ______________________________________________________ 

ENTIDADE QUE REPRESENTA: _____________________________________________ 

 
NOME DOS RESPONSÁVEIS (Inscritos na tabela abaixo)  

 
1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

INTEGRANTES DA EQUIPE 
 

NOME  Nº IDENTIDADE 
DATA DE 

NASCIMENTO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 

Data da Entrega: _____/_____/_______ 
 
 
 
 

OBS: A ficha deverá ser preenchida e devolvida até o dia 10 de julho de 2017. 


