GINCANA DA SOLIDARIEDADE 2017

18 Anos
Parabéns a todas as escolas finalistas pelo alto espírito de solidariedade e
de companheirismo demonstrado ao longo das 4 etapas classificatórias.
Total de Arroz arrecadado e doado pela 18 Escolas: 158 mil 836 kg.
Todos são vencedores e as Entidades Assistenciais agradecem os
alimentos recebidos.
FINAL:
Data: 23 de Junho de 2017 – Sexta-feira, em São José dos Campos
Horário de início: 11:00hs.
Local: Ginásio do Tênis Clube de S.J.Campos.
End.: Av. 9 de Julho, 23 – Bairro Vila Adyana
Tel.: (12) 3925-8555 – (Secretaria)
ATENÇÃO
Os pontos e as quantidades de arroz das etapas anteriores foram zerados.
TODOS ESTÃO COM ZERO PONTO

SOLICITAÇÕES
Item a = Alimento definido pelas 6 Finalistas: MACARRÃO
DEFINIÇÃO: ACRESCENTAMOS À REGRA DA GINCANA NO ITEM A, ALIMENTO, QUE
MACARRÃO INSTANTÂNEO TIPO "MIOJO" NÃO SERÁ ACEITO.

As escolas terão a pontuação abaixo, de acordo com a quantidade de
Alimento arrecadado por cada finalista:
Pontos para as quantidades entregues
40 pontos para a 1ª maior Arrecadação;
30 pontos para a 2ª maior Arrecadação;
20 pontos para a 3ª maior Arrecadação;
10 pontos para a 4ª maior Arrecadação;
05 pontos para a 5ª maior Arrecadação;
05 pontos para a 6ª maior Arrecadação;

Restrição 1:
Proibido o acondicionamento do alimento em “Gap” ou em
caminhão, pois não há condições de descarregar e de pesagem.
Restrição 2:
As escolas que tiverem unidades localizadas nos municípios que
estarão representadas na final, somente poderão arrecadar o alimento
em sua unidade, “ou seja”, não poderão sair às ruas para arrecadar.
O direito de arrecadar, neste caso é da escola finalista que
representa o município.

Solicitamos que o Alimento seja embalado em fardos de 20kgs,
30kgs, etc.
Levar ajudantes.

Item b = ARTÍSTICO
Cada escola deverá apresentar um "SHOW": Tema livre (tempo: 3 minutos
no máximo). Idade livre.
TAREFA CUMPRIDA = 01 PONTO RECEBIDO

Item c = BRINCADEIRAS
Serão realizadas 3 brincadeiras tipo "Gincana" entre os estudantes de
cada escola. Idade livre.
VALENDO 01 PONTO PARA CADA BRINCADEIRA

CADEIRA DE RODAS
Cada escola finalista deverá levar 01 cadeira de rodas nova, ao ginásio,
dia 23 de Junho. Convidar 1 representante da entidade beneficiada para
receber a cadeira.
VALENDO 01 PONTO
Obs.: Esta prova, quando cumprida, valerá apenas 01 Ponto, mesmo
quando a quantidade de cadeiras levadas for maior que “01 cadeira”.

ATENÇÃO
Os pontos dos itens A, B, C, + Cadeira de Rodas serão somados e
dados os pontos correspondentes.
Havendo empate o critério será sempre o alimento.
O alimento deverá ser entregue às entidades até 10 dias da sua
participação. Enviar as quantidades por entidade para:
valerio@vanguarda.tv

RECURSO:
O prazo para recurso da “Gincana” é de 24 (vinte e quatro) horas da
data de realização da final. Para acatar o recurso o interessado deverá
entregar aos organizadores um cheque caução no valor de R$2.000,00
(dois mil reais) para os custos do recurso. Não havendo despesas, o
cheque será devolvido ao seu emissor, ou será devolvido o valor
correspondente ao restante, já descontadas as despesas realizadas.
DESFILE – Cada escola finalista deverá comparecer com uma dupla de
alunos (01 aluno e 01 aluna), com a bandeira da cidade e da escola (se
houver) para o desfile final do evento.
Solicitamos que as participantes estejam na quadra as 10:00 hs para a
organização do desfile.
Não será permitido a utilização de cornetas ou similares no evento.
IMPORTANTE
As dúvidas e decisões serão resolvidas pelo organizador da “Gincana”.
Daniel Pasqualin
(11) 99607-4558
daniellpasqualin@hotmail.com / valerio@vanguarda.tv

IMPORTANTE
ENTREGA DO ALIMENTO ESCOLHIDO:
Dia: 22 de Junho de 2017 = Quinta-feira
Local: Ginásio do Tênis Clube de S.J.Campos
End.: Av. 9 de Julho, 23 – Bairro Vila Adyana

Horários:
 Às 7:00 hs = S.J.Campos
 Às 10:00 hs = Aparecida
 Às 11:30 hs = Bragança Paulista
 Às 13:00 hs = Caraguatatuba
 Às 15:00 hs = Pindamonhangaba
 Às 16:30 hs = Jacareí

 Solicitamos o comparecimento de 01 representante da
escola para acompanhar a contagem com a produção e
assinar o total entregue.
Não será permitido a presença de pessoas estranhas à Escola.

Cada Escola terá a responsabilidade total pela entrega e
retirada do alimento, com seus próprios carregadores.
A entrega será realizada em UMA VEZ SÓ.

Obs.: O recebimento do Alimento, fora dos Horários
estipulados, ficará à critério e julgamento do
organizador Daniel Pasqualin.

