
 

 

GINCANA CULTURAL – 5O ANOS DA AEIDL 

 

 
 

 

 

REGULAMENTO 
 

1. Temática 
50 anos da AEIDL 

 

2. Dos participantes 
As equipes serão formadas por dois líderes e com, no máximo, 55 inscritos oficiais, num total de 50 

alunos e até 5 professores e/ou colaboradores do Colégio. Os pais dos alunos participarão 

automaticamente da equipe de seus filhos. Além dos pais, outras pessoas da comunidade poderão 

participar da equipe, mesmo que não inscritos oficialmente. 

 

3. Do nome 
Cada equipe deverá se identificar através de um nome. 

 

4. Da inscrição 
A entrega da ficha de inscrição, devidamente preenchida será no dia 06 de abril de 2018, às 14h, na 

sala da Direção do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina, pelos seus dois líderes. 

 

5. Da personalização 
No dia 06 de julho de 2018 os membros das equipes deverão estar identificados de acordo com a 

solicitação da comissão organizadora, cujos critérios serão divulgados durante o mês de maio. 

 

6. Da premiação 
A entrega da premiação será no final da gincana, no dia 08 de julho de 2018, às 17h, no Centro 

Cultural Mathias Leh, conforme detalhamento a seguir: 

1º lugar: squeeze de alumínio personalizado, por participante inscrito 

2º lugar: conjunto marca-texto, caneta e lapiseira com estojo retrátil personalizado, por participante 

inscrito 

3ºlugar: chaveiro em metal de quebra-cabeça, por participante inscrito 

Prêmio de participação para os inscritos nas equipes que se classificarem em 4º, 5º e 6º lugar. 



 

 

7. Dos materiais imprescindíveis para a participação na Caça ao Tesouro (dia 08 de julho de 

2018):  
1 carro 

telefones 

 

8. Da primeira reunião de cada equipe 
Dia 19 de março, às 11h30, no Auditório. 

 

9. Da realização: 
A gincana será realizada entre os dias 19 de março e 08 de julho de 2018.  

 

10. Dos jurados 
Ver regulamentos próprios de cada tarefa. 

 

11. Reclamações e Contestações 
Qualquer não conformidade ou não concordância com apuração e/ou regulamento das 

provas/gincana, deverá ser apresentada para a Comissão Organizadora em papel impresso. A 

resposta,será dada da mesma forma em papel impresso. 

 


