TAREFA N°13
Divulgação:
09 de outubro de 2017 | 16 horas
Data de realização:
17 de outubro de 2017 | 18 horas 30 minutos
Local: Pub London 1158, Rua Barão do Triunfo, 1158 - Centro

PONTUAÇÃO
MÁXIMA:

300
Pontos

1. TAREFA
SHOW DE TALENTOS!
2. ESPECIFICAÇÃO DA TAREFA
Criatividade, integração e incentivo às manifestações artísticas e culturais
fazem parte da Gincana de Integração dos Servidores, por isso desejamos que
as equipes mostrem todo o seu potencial através da apresentação dos seus
talentos em uma noite pra lá de descontraída!
3. CRITÉRIOS PARA CUMPRIMENTO DA TAREFA
3.1 SHOW DE TALENTOS
3.1.1. Cada equipe deverá trazer uma atração artística (teatro, música, dança,
paródia, etc...) para apresentação no dia 17 de outubro de 2017, às 18 horas e
45 minutos, no Pub London 1158, Rua Barão do Triunfo 1158 – Centro.
3.1.2. A apresentação deverá ter duração mínima de 3 (três) minutos e máxima
de 8 (oito) minutos, sendo composta por no mínimo 01 (um) integrante da
equipe.
3.1.3. O ANEXO I, contendo as informações solicitadas, deve ser encaminhado
à Comissão Organizadora, via e-mail (gincana@venancioaires.rg.gov.br) até o
dia 16 de outubro de 2017, às 14 horas.
3.1.4. A Comissão organizadora disponibilizará 02 (dois) microfones e sua
respectiva caixa de som. Instrumentos musicais e todo o material necessário
para a execução da apresentação é de responsabilidade da equipe.
3.1.5. As apresentações acontecerão por ordem estabelecida em sorteio.
3.2 RAPIDINHAS
Nos intervalos das apresentações serão solicitados itens diversos pela
Comissão Organizadora. Pontuará a equipe do participante que levar o item
anunciado até o local indicado primeiro.
3.3 TAREFA DE MÍDIA

Realizar Check-in no local da tarefa. Fazer registro fotográfico da apresentação
artística do Item 3.1. Publicar a foto na rede social FACEBOOK até às 23 horas
do dia 17 de outubro de 2017. A publicação deve ser feita no modo público,

conter a indicação da equipe a qual representa e as Hashtags
#GincanaDosServidoresVA #ShowDeTalentosPMVA.
4. PONTUAÇÃO

4.1. SHOW DE TALENTOS: 100 PONTOS para o cumprimento do item 3.1.
4.2. RAPIDINHAS: 10 PONTOS para a equipe do participante que primeiro
efetuar a entrega do item solicitado no local indicado. Pontuação máxima 150
pontos.
4.3. Tarefa de Mídia: 50 PONTOS para o cumprimento do item 3.3.

5. Regras específicas

INFRAÇÕES


Toda e qualquer situação não prevista será analisada e decidida pela
Comissão Organizadora.



Fica vetada a apresentação de músicas ou textos com letras ditas de
“baixo calão”, assim como ofensas ao município, qualquer servidor do
mesmo, atitudes e/ou coreografias consideradas impróprias pela
comissão organizadora, podendo a equipe ser desclassificada da tarefa.



As infrações acima elencadas serão julgadas pela Comissão
Organizadora que as avaliará como leves, graves ou gravíssimas,
penalizando a equipe responsável com a perda de 50 (cinquenta), 100
(cem) ou 150 (cento e cinquenta) pontos, respectivamente.

ANEXO I

SHOW DE TALENTOS

Equipe:
Título da apresentação:
Integrantes:

Tipo de Apresentação:
Breve descrição:

