
Regulamento Geral da Gincana do dia do Jovem 

 

Introdução 

 

O Departamento Jovem da primeira região tradicionalista vem divulgar o regulamento da 

gincana a ser realizada em comemoração ao dia do Jovem Tradicionalista, nas datas do dia 06 e 

07 de Setembro de 2019. 

Dia 06/09 Às 19h credenciamento, às 20h início das provas. Término dia 07/09 às 12h  

Jantar e café da manhã no valor de 15,00 reais.  

Esta Gincana é composta por provas e tarefas voltadas ao Tradicionalismo, contendo atividades 

do departamento cultural, artístico, campeiro e esportivo. 

 

Objetivo Geral 

 

A Gincana tem como objetivo Geral integrar os jovens tradicionalistas da Primeira Região 

Tradicionalista e demais regiões, nas diversas modalidades e nos diversos níveis de 

conhecimento, em prol de valorizar e incentivar os jovens e desenvolver assim novas lideranças. 

 

Regulamento: 

 

1. Composição das equipes: 

Cada equipe inscritos na Gincana deverá ser composta por integrantes acima de 05 

anos, comprovadas através do Cartão Tradicionalista. 

As equipes serão divididas por Subcoordenadoria, sendo assim responsáveis pelo 

diretor(a) do departamento jovem e subcoordenador com as suas respectivas cores: 

Zona Norte - Paulo Roberto Rossal Guimarães – Lucas Lopes – Laranja  

Zona Sul – Edison Debom –Jovem Júlia Oliveira – Branco  

Delta do Jacuí – Jeferson Quadros – Emillym Rasche – Vermelho  

Gravataí e Cachoeirinha – Claudio Klein – Kathellyn Garcia – Verde 

Alvorada – Jair Martins de Lima – Azul 

Viamão –Ana Sara Pinheiro Machado– Amarelo  

Representantes das demais regiões deverão entrar em contato com a comissão 

organizadora.  

 

 

Cada equipe deve criar um nome, brasão e grito de guerra que devem ser identificados 

desde o ato de inscrição e podem adotar elementos de identificação que caracterizem 

a equipe durante as provas.  

 



Quaisquer dúvidas ou situações não previstas neste regulamento serão definidas pela 

comissão organizadora do evento. As equipes deverão formalizar as dúvidas por escrito.  

 

 

Inscrições:  

 

As inscrições serão realizadas pelos líderes das equipes, através do e-mail 

dept.jovem1rt@gmail.com desde a data de divulgação até as 23h59min do dia 03 de 

Setembro de 2019. 

 

Quaisquer dúvidas ou situações não previstas neste regulamento serão definidas 

pontualmente pela comissão organizadora do evento. As equipes deverão formalizar as 

dúvidas por escrito. 

 

Provas:  

1ª Prova: 

Apresentar a equipe, nome, lema e grito de guerra, apresentar o motivo pelo qual escolheram 

o nome e qual o objetivo da equipe. 

2ª Prova: 

Apresentar uma paródia gravada pela equipe sobre o tema escolhido pela mesma: 

1. A juventude Tradicionalista. 

2. Mulher no Tradicionalismo. 

3. Violência na sociedade. 

4. Paz 

 

Provas relâmpago propostas pela comissão organizadora do evento. 

 

Para cada prova serão definidos critérios e modos específicos para a avaliação. A equipe 

vencedora da gincana será aquela que mais pontuar no somatório de notas das provas. 

A equipe que tiver mais componentes ganhará uma pontuação de 1000 pontos que constará no 

final de todas as provas. 

 

Quaisquer dúvida ou situações não previstas no regulamento serão definidas oportunamente e 

pela comissão organizadora do evento. As equipes deverão formalizar as dúvidas por escrito. 

 

 

 



Comissão organizadora: 

-Rafaela Rodrigues 

-Margarete Rodrigues 

-Greicielle dos Santos 

-Kaynã Quintana 

-Kássia Macedo 

 

 

 

 


