
GINCANA 2010

REGULAMENTO

01. As equipes serão organizadas através de sorteio, envolvendo alunos do Colégio Seta - Ensino
Fundamental (Unidades II e III) e Colégio Seta - Ensino Médio (Unidades I e II)

02. Nenhum aluno, regularmente matriculado em determinada série e turma, poderá participar de
prova por outra equipe, sob pena de anulação dos pontos obtidos por esta equipe naquela
prova.

03. Para o cumprimento das tarefas, somente será permitida a participação de elementos da equipe,
exceto quando a tarefa especificar algo diferente.

04. Se a equipe não apresentar uma determinada tarefa, perderá os pontos atribuídos a essa tarefa
(o valor da tarefa, no caso de tarefas com valor fixo, e o total máximo de pontos que a tarefa
pode alcançar, no caso de tarefas com pontos atribuídos pelo Júri).

05. Cada tarefa deve ser cumprida por todas as equipes, com apresentação específica de cada
equipe; nenhuma tarefa pode ter apresentação única, com junção de equipes.

06. A ordem para apresentação das equipes será determinada por sorteio, conforme orientação
específica de cada etapa.

07. Cada equipe será representada por dois alunos escolhidos entre os representantes de cada
uma das classes que integram a referida equipe.

08. Cada equipe será designada por um nome de sua livre escolha.

09. Cada equipe deverá ter uma cor que a identifique, de acordo com escolha e/ou sorteio.

10. À equipe vencedora será oferecido um troféu.

11. As dúvidas que surgirem durante a realização da gincana serão resolvidas pela Comissão
Organizadora e/ou pelo Júri.

12. O Júri será escolhido pela Comissão Organizadora.

13. Toda orientação para a realização das provas será de competência exclusiva da Comissão
Organizadora.

14. A Comissão Organizadora constituirá um Júri Especial, que ficará encarregado de atribuir pon-
tos para as camisetas das equipes; de zero (0) a trinta (30) pontos.

15. Cada equipe é responsável pela entrega, antecipada (até o dia 23 de setembro), dos CDs com
as músicas que acompanham as apresentações da 4ª etapa. A professora Mariza, diretora da
Unidade I, ficará responsável pelo recebimento das duas cópias dos CDs com as gravações.

16. Se houver qualquer interferência de torcidas, que prejudique a realização das provas, a equipe
responsável perderá pontos, a critério da Comissão Organizadora. Durante a realização das
provas, não será permitida a utilização de instrumentos musicais pela torcida.

17. Os professores e funcionários da escola, exceto os elementos da Comissão Organizadora, po-
derão auxiliar as equipes.

18. Os alunos da escola deverão apresentar seu cartão de identificação para entrada no dia da
apresentação das tarefas da 4ª etapa. Cada aluno terá direito a 2 (dois) convites que deverão ser
retirados na secretaria da escola até às 17 horas do dia 24 de outubro. Atenção: os convidados
deverão, obrigatoriamente, apresentar um documento de identificação junto com o convite.

COMISSÃO ORGANIZADORA



*
Os mantimentos arrecadados serão distribuídos para entidades assistenciais

da cidade.

*
Serão atribuídos pontos de acordo com a classificação em cada gênero ali-

mentício:

1º lugar: 180 pontos;

2º lugar: 120 pontos;

3º lugar:   80 pontos.

*
Para receber pontuação, a equipe deverá apresentar, no mínimo, 100 (cem)

quilos por mantimento.

*
Além da pontuação estabelecida acima, serão atribuídos 100 pontos para a

equipe que totalizar a maior quantidade de mantimentos, considerando-se os

três gêneros juntos.

*
Os mantimentos que a Comissão Organizadora considerar inadequados para

uso serão desconsiderados da contagem.

*
A divulgação oficial dos pontos obtidos nesta etapa só será feita no dia 24 de

setembro, no momento da apresentação das provas da 4ª etapa.

*
Todos os mantimentos deverão ser entregues das 14h30 às 15h30 do dia

22 de setembro de 2010 (4ª feira), no Colégio Seta – Ensino Fundamen-

tal e Médio (Unidade II - Av. Francisco das Chagas Oliveira, 791, Bairro

Nova Redentora).
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Dia 22 de setembro - 4ª feira

ARRECADAÇÃO DE MANTIMENTOS

ARROZ
FEIJÃO
ÓLEO


