
 

 

 

REGULAMENTO 

A I GINCANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - 2019, tem por objetivo 

desenvolver o espírito de solidariedade entre os participantes, aguçando  a 

criatividade, reforçando o conhecimento intelectual, moral, propondo 

momentos de integração, recreação e diversão entre os participantes,  

Visando  O Aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a pensar, 

aprender a ser, empreender e transcender. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 Este Regulamento dispõe sobre a organização da I GINCANA 

MUNICIPAL DA JUVENTUDE - 2019, por intermédio de uma Comissão 

Organizadora especialmente designada para tanto; 

  Todas as pessoas que participarem de qualquer forma do evento 

estarão sujeitas às condições deste Regulamento; 

 Todas as atividades possuirão carácter competitivo e recreativo, para 

que os participantes se sintam valorizados e estimulados; 

 Não serão aceitas alegações de desconhecimento deste documento, já 

que será dada a necessária e suficiente publicidade do mesmo; 

  É de responsabilidade dos Coordenadores/Líderes de cada equipe a 

ampla divulgação junto aos integrantes da equipe; 



 

 A organização, realização e fiscalização da gincana estarão a cargo da 

Comissão Organizadora; 

  Eventuais omissões a este Regulamento serão analisadas e sanadas 

exclusivamente pela Comissão Organizadora e/ou Avaliadora; 

 A Comissão Organizadora divulgará todas as informações, pré-tarefas, 

tarefas, orientações e dicas através de www.guarujadosul.sc.gov.br. Porém, 

durante a gincana poderão ser utilizados outros meios de comunicações para 

a divulgação das provas. 

2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

   A I GINCANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - 2019, será organizada 

por uma comissão de 7(sete) membros, com o intuito de fazer uma atividade 

alternativa, descontraída e de interesse geral, em prol da cooperação e 

convivência entre todos os integrantes das equipes  

  Compõem a Comissão Organizadora: 

Cleber Jonas Weschendelder 

Diandra Paula Andreolla 

Fernando Rangel 

Gracielle Debora  Pertel 

Ivan José Cerioli  

Janete Vinciguerra Heinick 

Marisa Elena Welter Reinisch 

3 - DA REALIZAÇÃO 

   A gincana será realizada em  04 (quatro) etapas, com lançamento  no 

dia 25/07/2019 e término em 24 /11/2019.    

4- DAS INSCRIÇÕES 

  As inscrições ocorrerão do dia 01/07/2019 até o dia 31/07/2019. 



 

 

  As fichas de inscrição (anexas) deverão ser preenchidas e  entregues 

na prefeitura Municipal de Guarujá do sul, durante o período matutino das  

7h30min  às 11h30min e no período vespertino 13 às 17 horas. Se a ficha de 

inscrição não for entregue no local, horário e datas acima determinadas, a 

equipe estará, automaticamente, desclassificada. 

 Cada equipe inscrita deverá ser composta por no mínimo10 e no 

máximo 15 integrantes, não podendo exceder 60% do mesmo gênero dos 

inscritos,  todos residentes e domiciliados em nosso munícipio, com nome, 

telefone, idade, indicação de dois coordenadores líder e vice-líder  para a 

equipe com nome próprio, cor ou padrão pra designá-lo. 

 A idade mínima para participar é de 14 anos completos até o dia 31 de 

abril de 2019, sendo que os participantes que possuírem idade abaixo de 18 

anos deverão apresentar autorização (anexa) assinada pelos pais ou 

responsável. 

 Os participantes do evento só poderão inscrever-se em uma equipe. 

 Cada equipe será responsável por pensar e criar uma forma de identificar 

todos os seus membros através da cor definida, no dia da gincana (crachá ou fita 

no braço, pompom, camiseta  etc...); 

 Cada equipe será responsável pela designação de um integrante fiscal 

para acompanhar a apuração da pontuação das provas;  

  A equipe deverá indicar algum membro para observar os pertences 

possivelmente esquecidos no local das tarefas. A Comissão  não se 

responsabilizará por objetos esquecidos, deixados ou perdidos no local onde 

ocorrerá a gincana, bem como por aqueles tomados por empréstimo de outra(s) 

pessoa(s); 

  Serão exigidas honestidade, lealdade e firmeza dos membros da equipe. 

O respeito entre os componentes será de suma importância. Brigas ou discussões 

que perturbem a ordem e a segurança dos participantes ou que comprometam o 

bom nome da Instituição, resultarão na suspensão e/ou eliminação da equipe. 

 É expressamente proibido levar bebida alcoólica, substâncias 

entorpecentes, fogos de artifício ou instrumentos como:  



 

 

machadinha/machado, faca/facão, armas de fogo ou qualquer outro que 

possa ser usado como arma que ofereça riscos a saúde dos participantes, 

sendo desclassificado imediatamente. 

5-  DAS OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES 

   Preparar-se e empenhar-se, membro a membro, na execução das 

tarefas e de maneira a destacar o apreço pela GINCANA, formando-se em 

comissões e distribuindo tarefas a elas;  

  Portar-se com elegância desportiva durante a execução das tarefas da 

equipe concorrente evitando prejudicá-la por qualquer meio;  

  Apresentar recurso/ ocorrência por escrito (anexo) através do Líder da 

equipe, diretamente à Comissão Organizadora, caso alguma equipe venha a 

se sentir prejudicada de alguma forma; 

   Somente os líderes/coordenadores das equipes terão acesso à 

Comissão Organizadora para tirar dúvidas. Os membros das equipes deverão 

recorrer aos líderes para saneamento de quaisquer dúvidas; 

   Cada equipe será responsável pela manutenção da ordem e da 

limpeza do espaço a ser utilizado durante a gincana; 

   Qualquer material e/ou custo necessário ao cumprimento das tarefas 

será responsabilidade de cada equipe; 

    É importante a honestidade, lealdade e espírito de equipe entre os 

membros participantes. No caso de infrações às obrigações, essas serão 

analisadas pela comissão organizadora, podendo provocar a desclassificação 

ou perda de pontos da equipe. 

Constituem motivos para a desclassificação da equipe: 

a. O uso de bebidas alcoólicas, qualquer tipo de drogas ou estimulantes; 

 



 

 

b. Distúrbios e danos causados a propriedades particulares e 

espaços/repartições públicas; 

c. Distúrbios e danos causados ao Meio Ambiente; 

d. Empregar atitudes desleais aos outros concorrentes; 

e. Jogar lixo em lugares inadequados; 

f. Levar ou receber ajuda de pessoas de fora da equipe; 

g. Estourar rojões, foguetes etc... 

h. Estar portando objetos cortantes, arma de fogo e/ou, outros que oferecem 

riscos a saúde. 

6- DO CONGRESSO TÉCNICO:  

 O objetivo principal do Congresso Técnico é apresentar o 

regulamento, assim como esclarecer possíveis dúvidas sobre o evento. 

 O Congresso Técnico ocorrerá do dia 27/06/2019, no local Centro de 

Convivência dos Idosos, às 19 horas, Com a presença de representantes de 

cada entidade/grupo.  

7-  DAS ETAPAS E TAREFAS DA GINCANA 

TAREFAS ESPECIAIS: Aquelas que deverão ser providenciadas antes dos 

trabalhos da GINCANA; 

 TAREFAS DO DIA - As tarefas serão comunicadas e explicadas momentos 

antes de sua execução, no dia da gincana; 

 TAREFAS SURPRESA – As tarefas serão lançadas a qualquer momento no 

decorrer da gincana, publicadas nos meios de comunicações. 

8-  DAS PROVAS 

  As tarefas serão elaboradas e aplicadas pela COMISSÃO 

ORGANIZADORA, aos líderes responsáveis de cada equipe e conterão com 

clareza os quesitos para avaliação, bem como a pontuação; 



 

 

   As tarefas deverão  ser cumpridas , entregues e/ou realizadas nos dias, 

horário e local definido, rigorosamente no prazo estabelecido; 

  As tarefas serão distribuídas ao mesmo tempo, para todos os líderes das 

equipes;  

   As equipes que não entregarem as tarefas no prazo estipulado pela 

Comissão Organizadora não marcarão pontos naquela tarefa; 

   No caso de cancelamento de uma prova, a Comissão coordenadora 

poderá optar pela substituição daquela por outra ou não, desde que haja tempo 

hábil, sem interferir no cumprimento das demais. 

9- DAS PONTUAÇÕES 

  Cada tarefa terá uma pontuação definida e conhecida  no ato da divulgação 

da tarefa; 

  Acumularão pontos somente o 1° , 2° e  3º lugares e quem completar a 

prova. 

 1. Tarefas Especiais: Valerão 100 pontos para o 1º colocado, 70 pontos 

para o 2º colocado, 50 pontos para o 3º lugar e 10 pontos para as demais 

equipes que concluírem a atividade. 

 2. Tarefas do dia: Valerão 60 pontos para o 1º colocado , 40 pontos para o 

2º colocado,  20 pontos para o 3º lugar e 05 pontos para as demais equipes 

que concluírem a atividade. 

 3. Tarefas Surpresa: Valerão 50 pontos para o 1º colocado, 25 pontos para 

o 2º colocado, 10 pontos para o 3º lugar e 02 pontos para as demais equipes 

que concluírem a atividade. 

 As pontuações serão cumulativas. 

10-  DAS PENALIDADES 

 



 

 

 A equipe ou membro que tiver comportamento considerado eticamente 

inadequado ou antidesportivo, que ferir este regulamento ou trouxer prejuízo à 

boa imagem do evento como um todo, levará a referida equipe à perda de pontos 

conforme análise da Comissão Organizadora.  

As Equipes poderão perder pontos no caso de:  

   Os membros das Equipes portarem-se aos membros da Comissão 

Organizadora e da Comissão Julgadora, a todo o momento perturbando os 

mesmos e o andamento do evento (a critério das comissões); 

   Atrapalhar as equipes concorrentes por meio de qualquer artifício 

(inclusive barulho): perda até o total de pontos da respectiva tarefa (a critério da 

Comissão Organizadora); 

  Apresentar qualquer participante de Equipe comportamento contrário ao 

espírito esportivo e à boa convivência entre os participantes (perda de 100 pontos 

para cada ocorrência); 

  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); 

  Os casos de descumprimento de normas deverão ser relatados por escrito 

conforme modelo anexo e enviados 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. 

11–  DA COMISSÃO AVALIADORA: 

  A Comissão Avaliadora da Gincana além de avaliar o comprimento das 

provas, avaliará também a qualidade das atividades e os esforços dispensados 

para a sua realização, com simplicidade e originalidade;  



 

 

  A Comissão Avaliadora terá total autonomia nas análises e julgamentos 

das provas e/ou tarefas da Gincana;  

  Os membros do corpo avaliativo serão formados por  05 (cinco) pessoas 

da comunidade,  que serão escolhidos pela comissão organizadora e que não 

tenham ligação direta as equipes inscritas. 

 

12- DOS RESULTADOS. 

Os resultados serão divulgados no final de semana subsequente, quando 

haverá  a apresentação e avaliação da última tarefa, nas programações do Natal 

Luz 2019. 

13- DA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES  

 Serão premiados os três primeiros lugares valores em dinheiro. Os demais 

participantes receberão uma lembrança de participação. 

  As equipes vencedoras serão aquelas que somarem o maior número de 

pontos na somatória de todas as provas; 

   As equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares farão jus a um prêmio;  

Os prêmios serão: 

  Para o 1º lugar-  50% do valor 

 Para o 2º lugar – 30% do valor 

  Para o 3º lugar – 20% do valor 

14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 O descumprimento deste REGULAMENTO implicará na imediata 

desclassificação da equipe;  

  A COMISSÃO ORGANIZADORA será composta por 07 (sete) membros, 

cuja composição será divulgada a todos os participantes; 



 

 

 Nenhum membro da coordenação e comissão Organizadora poderá fazer 

parte do corpo de jurado, bem como das equipes; 

 Qualquer questão não prevista neste Regulamento será julgado pela 

Comissão Avaliadora.  

 

15- ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA  “ I GINCANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE – 2019” 
1. NOME PARA EQUIPE: 

 
2. LÍDER E VICE-LÍDER: 
2.1 LÍDER: 
- Nome Completo: 
- Data de nascimento: 
- Celular: 

 
 
 

E-mail: 

 
                      
 

 
 

 
 

 

 

2.2 VICE-LÍDER : 
- Nome Completo: 
- Data de nascimento: 
- Celular: 

 
 
 

E-mail: 

 
 

 

 
 
 

 

2.3 INTEGRANTE FISCAL DA 
EQUIPE : 
- Nome Completo: 
- Data de nascimento: 
- Celular: 

 
 
 

E-mail: 

   

3. INTEGRANTES DA EQUIPE: 
- Mínimo 10 e máximo 15 integrantes, não podendo exceder 60%  do mesmo gênero dos inscritos,  

contando os lideres e fiscal da equipe; 
- As equipes devem contar com dois (02) representantes na liderança. Um(1) lider e um (1) vice-lider 

incritos acima; 
- Um (01) integrante  deve ser integrante fiscal da equipe, inscrito acima. 

OBS: Entregar esta Ficha de Inscrição até  o dia 31/07/2019     na recepção da 
Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul 
 Nome Completo Data 

Nasc. 
Idade RG       Assinatura 

1      
2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS 

(PARA MENORES DE DEZOITO ANOS) 

  

 

Eu___________________________________________, Carteira de Identidade 

nº__________ e  CPF nº_____________________ responsável  legal, na 

qualidade de___________ (pai, mãe ou tutor), 

do(a) menor_______________________________________________________,  

Carteira de Identidade nº_____________ nascido (a) em ___ de ________do ano 

de  2019,  AUTORIZO(AMOS) a participação na I GINCANA MUNICIPAL DA 

JUVENTUDE - 2019, assumindo toda a responsabilidade pela presente autorização 

e participação do(a) menor. 

  

A presente declaração tem por objetivo permitir a inscrição e participação do(a) 

menor, nas atividades que envolvem I GINCANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE -

2019.  

  
  
  

Guarujá do Sul – SC, _______________de ______de 2019 
  
  
  
  
  

____________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável legal. 

 

 



 

 

REPRESENTAÇÃO DE RECURSO / OCORRÊNCIA 

 

A equipe__________________________________________________________, 

vem por meio deste, representar junto a comissão organizadora da  I GINCANA 

MUNICIPAL DA JUVENTUDE - 2019 o seguinte 

Relato/ocorrência:___________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Horário da ocorrência:______________________________________________ 

Local da ocorrência :_______________________________________________ 

Envolvidos:_______________________________________________________ 

Testemunhas:_____________________________________________________ 

Provas  concretas (vídeos, documentos, fotos e outros...) :    (   ) Sim          (   ) Não 

Guarujá do Sul, aos ____ dias do mês de ___________do ano de 2019. 

 

Ass: Coordenadores da Equipe:    

 

___________________________                         __________________________ 

                       Lider                                                           Vice-Lider 


