REGULAMENTO
“NO CÉU VOA UMA HISTÓRIA”
1º FESTIVAL DE PIPAS E SARAU LITERÁRIO DO
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
FUNDAÇÃO ROMI
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DOS OBJETIVOS:

a) O 1º Festival de Pipas e Sarau Literário visa:
i.
Incentivar brincadeiras coletivas e corporais resgatando o lúdico como forma de interação;
ii.
Resgatar a pipa como brinquedo culturalmente histórico e sua influência na infância em
diferentes épocas e países;
iii.
Desenvolver a prática da construção da pipa através de oficinas;
iv.
Conscientizar os participantes acerca dos locais apropriados para a prática da atividade,
bem como dos perigos decorrentes da utilização da linha cortante (cerol);
v.
Incentivar a criatividade literária e os hábitos de leitura e de escrita;
vi.
Promover novos talentos literários, desafiando os participantes a escreverem um poema
cujo tema correlaciona as pipas ao tema “Santa Bárbara 200 anos”;
vii.
Desenvolver as competências de reflexão e de expressão por meio da palavra escrita;
viii.
Ampliar a integração social, reunindo diversos segmentos da sociedade, numa comunidade
integrada para o mesmo fim.
2

DA REALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

a) O evento “No céu voa uma história: 1º Festival de Pipas e Sarau Literário”, idealizado e
promovido pelo Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi, acontece em 18 de agosto de
2018, sábado, das 9h ao meio dia, no espaço verde da escola, na Av. Monte Castelo, 1095, Jardim
Primavera, Santa Bárbara d´Oeste.
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DA INSCRIÇÃO

a) A inscrição será feita de forma gratuita, via formulário online disponibilizado no site do Núcleo de
Educação Integrada, de 06 de agosto de 2018 até 16 de agosto de 2018 às 17h;
b) Poderão se inscrever no evento todos da comunidade barbarense ou cidades da região, a partir
dos 05 (cinco) anos de idade;
c) Crianças com até nove (09) anos deverão estar acompanhadas e serem auxiliadas pelos seus pais
ou responsáveis em todos os momentos do evento;
d) A inscrição é limitada a uma (01) ficha por categoria;
e) O envio da inscrição implica na aceitação de todas as diretrizes estabelecidas neste evento e aqui
publicadas.
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DAS CATEGORIAS E QUESITOS AVALIADOS

a) O Festival de Pipas ocorrerá respeitando as seguintes modalidades:
i.
Originalidade: será avaliado o caráter inovador e a capacidade criativa;
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ii.

Aderência ao tema: será avaliado o design alusivo aos 200 anos da cidade de Santa Bárbara
d´Oeste;
iii.
Maior pipa: será avaliada a dimensão em superfície, tamanho, comprimento;
iv.
Menor pipa: será avaliada a dimensão em superfície, tamanho, comprimento.
b) O Sarau Literário ocorrerá respeitando as seguintes modalidades:
i.
Melhor texto poético: será avaliada a contextualização do poema ao tema e sua capacidade
de imprimir diferentes sensações;
ii.
Melhor declamação: será avaliada a dicção, a expressão corporal, o domínio do espaço
expositivo e a interpretação do poema.
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DA PARTICIPAÇÃO

a) Os concorrentes deverão se apresentar aos jurados e retirarem sua identificação até 30min antes
do início do evento;
b) As poesias inscritas serão avaliadas pelos jurados em 17 de agosto de 2018 (véspera do evento);
c) O esquete de cada poesia inscrita não poderá exceder 5 minutos;
d) Não é permitido o uso de figurino teatral, adereços ou maquiagem;
e) É permitida, no Sarau Literário, a inscrição em grupo, desde que limitado a cinco (5) pessoas;
f) As pipas inscritas serão avaliadas pelos jurados tanto no chão quanto no ar;
g) Todas as pipas inscritas terão que voar, ao menos, por 1min e a 1m do chão;
h) É proibido utilizar linha cortante, lâminas diversas, papel ou linhas metálicas, ou qualquer outro
objeto perfuro-cortante;
i) O uso de itens proibidos, vide item d), h) ou correlatos, acarretará na imediata desclassificação e
recolhimento do material, pelos jurados ou monitores, para descarte apropriado;
j) Será também desclassificado aquele inscrito que:
i.
Desobedecer às orientações dos jurados e monitores;
ii.
Empinar a pipa fora do horário e local predeterminado;
iii.
Não comparecer ao local determinado para declamação da poesia;
iv.
Extrapolar o tempo de exibição;
v.
Apresentar poema plagiado, tradução ou versão.
k) Todos os participantes que cumprirem o descrito neste regulamento terão as suas pipas e
poemas julgados por uma comissão escolhida pela instituição responsável por este evento
cultural;
l) O julgamento será feito com base no item 4 – DAS CATEGORIAS E QUESITOS AVALIADOS;
m) Especificamente para o Festival de Pipas, em caso de falta de vento ou chuva, os jurados
eliminarão o quesito voo e avaliarão os demais itens.
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DA PREMIAÇÃO

a) Os ganhadores serão homenageados com um troféu alusivo ao evento “No céu voa uma história:
1º Festival de Pipas e Sarau Literário” do Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi;
b) Serão premiados, apenas e tão somente, os destaques de cada categoria;
c) A premiação será iniciada às 11h;
d) Na eventualidade de o ganhador ter idade igual ou menor que nove (09) anos, seus pais ou
responsáveis deverão acompanhá-lo durante a premiação;
e) O julgamento ocorrerá no decorrer do evento e os ganhadores serão informados através de
anúncio no local;
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f)

A equipe promotora do concurso premiará, imediatamente, os ganhadores de cada categoria
que estiverem presentes no momento de sua contemplação;
g) O ganhador que não se apresentar no momento da premiação será desclassificado e será
classificado aquele participante colocado logo a seguir, dentro da mesma categoria, e assim
sucessivamente;
h) O prêmio só será atribuído após a verificação do cumprimento de todas as regras do
regulamento deste concurso, sendo desclassificados aqueles inscritos que não as cumprirem
integralmente;
i) Nesses casos ou nos de não aceitação do prêmio, será classificado aquele participante colocado
logo a seguir, dentro da mesma categoria, e assim sucessivamente;
j) As decisões da comissão julgadora são soberanas e irrecorríveis.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS

a) Ao se inscreverem os participantes concordam, expressamente, com os termos que
regulamentam este evento;
b) Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras
estabelecidas neste regulamento;
c) Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela comissão organizadora do evento;
d) O Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi, com apoio da Prefeitura Municipal de Santa
Bárbara d´Oeste, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, é a entidade idealizadora
e promotora do evento “No céu voa uma história: 1º Festival de Pipas e Sarau Literário”;
e) A comissão organizadora do evento é soberana para tomar decisões que garantam a proteção e
a seguridade dos concorrentes e o bom andamento do evento.

Santa Bárbara d´Oeste, 06 de agosto de 2018.
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