19a GINCANA DA SOLIDARIEDADE

2018
Período da Gincana: 03 de maio à 21 de junho de 2018

REGULAMENTO, REGRAS E SOLICITAÇÕES
A) Artístico
Cada escola deverá realizar uma apresentação artística (Até 5 minutos).
Tema livre. Idade livre.
TAREFA CUMPRIDA = PONTO RECEBIDO
VALENDO 01 PONTO

B) Tarefas / Brincadeiras
Durante o evento serão realizadas 3 brincadeiras tipo "Gincana" entre os
estudantes de cada escola. (Idade livre).

VALENDO 01 PONTO CADA BRINCADEIRA
C) Visita Solidária
A escola deverá agrupar um número de alunos (mínimo 10) para uma visita em
uma entidade assistencial da cidade que será beneficiada com o arroz.
Enviar uma foto da visita e uma redação sobre a mesma de até 10 linhas até
Dia 26 de abril de 2018 – 5.a feira, para: valerio@vanguarda.tv
Ao enviar a foto, fica automaticamente concedido o direito de uso de imagem
para o site.
VALENDO 01 PONTO
D) Gêneros Alimentícios
Será solicitado para a etapa classificatória, alimento que todas as escolas
deverão levar ao Ginásio Sede.
A quantidade arrecadada retornará à sua cidade, e será entregue às entidades
escolhidas pela escola participante, e deverá ser entregue até 07 dias da sua
participação.

ARROZ PARA A ETAPA CLASSIFICATÓRIA
Beneficiado e em condições de ser utilizado pelas entidades.

NÃO SERÁ ACEITO ARROZ EM SACA
Solicitamos que o arroz seja embalado em fardos de 10, 20, 30, 40 ou 50kgs.
Proibido o acondicionamento do alimento em “GAP” ou em caminhão, pois não
há condições de PESAGEM.
Somente será contabilizado o alimento pesado na balança elétrica exclusiva da
produção que tem capacidade de até 300 kgs.
IMPORTANTE:
O alimento deverá ser entregue no Ginásio Sede até as 11:30 horas
do dia do evento, com exceção da estréia e final.
A entrega deverá ser realizada em uma vez só.
As cidades sede deverão ser, obrigatoriamente, as primeiras a entregar o
arroz.

ATENÇÃO
PONTOS PARA AS QUANTIDADES ENTREGUES
40 PONTOS
30 PONTOS
20 PONTOS
10 PONTOS

PARA O 1º
PARA O 2º
PARA O 3º
PARA O 4º

ATENÇÃO
Os pontos dos itens A, B, C e D serão somados
classificando-se a primeira de cada chave para a final, onde os
pontos serão zerados. Também serão classificadas para a etapa final, entre as
escolas restantes, as 2 escolas com a maior quantidade de arroz, totalizando 6
escolas finalistas.
Havendo empate o critério será sempre o alimento.
A cada chave, haverá um campeão que receberá o troféu:
CAMPEÃO DO ARROZ
Na final, os pontos e as quantidades de arroz, serão zerados.
Será solicitado um novo alimento e computados os pontos correspondentes,
conhecendo-se desta forma, o CAMPEÃO DA GINCANA.

IMPORTANTE
Todas as escolas deverão encaminhar a relação das entidades
beneficiadas com o arroz, bem como a quantidade que cada uma recebeu. A
somatória, lógico, deverá ser igual ao total entregue.
Enviar para: valerio@vanguarda.tv até 07 dias após a entrega às
entidades.
CADEIRA DE RODAS – Cada escola finalista devera levar 01 cadeira de
rodas, dia 21 de junho – 5.a feira, em São José dos Campos, que será
entregue a 01 Entidade de cada Cidade.

VALENDO 2 PONTOS

RECURSO
No caso de interposição de recurso por quaisquer motivos, o prazo
é de 24 (vinte e quatro) horas a partir do início da realização da etapa em
questão, mediante um cheque caução. O recurso deverá vir acompanhado
de um cheque caução no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e entregue
na sede da emissora em São José dos Campos.
O cheque somente será devolvido se apurado que não houve quaisquer
despesas ocasionadas pelo recurso e seu julgamento.

IMPORTANTE
NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE “CORNETAS” OU SIMILARES
NO EVENTO.
As dúvidas e decisões serão, exclusivamente da competência do
organizador.

Daniel Pasqualin
(11) 99607-4558




Cor:

daniellpasqualin@hotmail.com
valerio@vanguarda.tv

CHAVE 1
Jacareí
Nazaré Paulista
Piracaia
São José dos Campos

IMPORTANTE
ENTREGA DO ARROZ
Dia: 03 de Maio de 2018 – 5ª feira
Local: Ginásio “Educamais São João” - Jacareí
Horários:
- Às 7:30 horas = Jacareí
- Às 10:30 horas = Nazaré Paulista
- Às 13:00 horas = Piracaia
- Às 15:00 horas = S. J. Campos
Solicitamos o comparecimento de 01 representante da escola para
acompanhar a contagem com a produção e assinar o total entregue.

Cada escola terá a responsabilidade total pela
entrega e retirada do alimento, com seus
próprios carregadores.
Não será permitido a entrada de pessoas estranhas à escola.
PARTICIPAÇÃO DAS CIDADES

CHAVE 1
- Dia 04/05/18 – 6.a Feira - Sede – Jacareí – Ginásio “Educamais
São João”.
Praça Independência com Rua Chiquinha Schuring
Tel.: (12) 3953-7014 - Início: 11:00hs.
Pasqualin Eventos Ltda
Rua Maria Helena Marcondes, 325 - Condomínio 3 Marias - Igaratá - SP - CEP 12350-000
CNPJ – 10905932/0001-37
Telefax: (12) 3961-6561 / Cel.: (011) 99607-4558 - daniellpasqualin@hotmail.com

CHAVE 2
Caçapava
Pinda
São Sebastião
Taubaté

PARTICIPAÇÂO DAS CIDADES
- Dia 11 de Maio de 2018 – 6.a Feira – Sede: Pindamonhangaba
Ginásio “João do Pulo”
Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Pq. São Domingos
Tel.: (12) 3643-2170– Início 14:30hs
ENTREGA DO ARROZ - das 7:30 às 11:30hs.

Solicitamos o comparecimento de 01 representante da escola para
acompanhar a contagem com a produção e assinar o total entregue.

Cada escola terá a responsabilidade total pela
entrega e retirada do alimento, com seus
próprios carregadores.
Não será permitido a entrada de pessoas estranhas à escola.

Pasqualin Eventos Ltda
Rua Maria Helena Marcondes, 325 - Condomínio 3 Marias - Igaratá - SP - CEP 12350-000
CNPJ – 10905932/0001-37
Telefax: (12) 3961-6561 / Cel.: (011) 99607-4558 - daniellpasqualin@hotmail.com

CHAVE 3
Atibaia
Bragança Paulista
Igaratá
Santa Branca

PARTICIPAÇÃO DAS CIDADES

- Dia 18 de Maio de 2018 – 6ª feira – Sede: Santa Branca
Ginásio Municipal “Benedita Pacheco de Abreu”
Av. Brigadeiro Aguiar – Centro - Tel.: (12) 3972-4399
Início: 14:30 hs
ENTREGA DO ARROZ - das 07:30 às 11:30 hs.

Solicitamos o comparecimento de 01 representante da escola para
acompanhar a contagem com a produção e assinar o total entregue.

Cada escola terá a responsabilidade total pela
entrega e retirada do alimento, com seus
próprios carregadores.
Não será permitido a entrada de pessoas estranhas à escola.

Pasqualin Eventos Ltda
Rua Maria Helena Marcondes, 325 - Condomínio 3 Marias - Igaratá - SP - CEP 12350-000
CNPJ – 10905932/0001-37
Telefax: (12) 3961-6561 / Cel.: (011) 99607-4558 - daniellpasqualin@hotmail.com

CHAVE 4
Cachoeira Paulista
Canas
Guaratinguetá
Lorena

PARTICIPAÇÃO DAS CIDADES

- Dia 25 de Maio de 2018 – 6ª feira – Sede: Lorena
Ginásio do Clube Comercial
Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01 – Tel.:(12) 3153-1212
Início: 14:30 hs
ENTREGA DO ARROZ - das 07:30 às 11:30 hs.

Solicitamos o comparecimento de 01 representante da escola para
acompanhar a contagem com a produção e assinar o total entregue.

Cada escola terá a responsabilidade total pela
entrega e retirada do alimento, com seus
próprios carregadores.
Não será permitido a entrada de pessoas estranhas à escola.

Pasqualin Eventos Ltda
Rua Maria Helena Marcondes, 325 - Condomínio 3 Marias - Igaratá - SP - CEP 12350-000
CNPJ – 10905932/0001-37
Telefax: (12) 3961-6561 / Cel.: (011) 99607-4558 - daniellpasqualin@hotmail.com

