TAREFA N°06
ARRAIÁ DAS EQUIPES
Divulgação:
14/06/2017 | 13 horas
Período de realização:
22 de junho de 2017 | 17 horas às 18 horas
Local: A ser definido

PONTUAÇÃO
MÁXIMA:

150
Pontos

1. TAREFA

ARRAIÁ DAS EQUIPES
2. ESPECIFICAÇÃO DA TAREFA

Vai ter ARRAIÁ sim sinhô!
3. CRITÉRIOS PARA CUMPRIMENTO DA TAREFA

3.1 Decoração
Para que a festa tenha a cara de cada equipe, devem ser entregues 10 (dez)
metros de decoração junina (cordão com bandeirinhas, correntinhas, balões
juninos). A entrega pode ser realizada junto ao Serviço Médico Oficial até o dia
20/06/2017 às 16h30m. Abusem da criatividade e bom gosto!
3.2 Quadrilha
As equipes farão parte da quadrilha junina que será conduzida por XX. Cada
equipe pode indicar até 05 (cinco) casais, devidamente caracterizados para
participar da mesma. Colegas de trabalho, amigos e familiares são bem vindos
para compor os casais da quadrilha.
3.3 Ovo na colher
Três componentes de cada equipe devem atravessar de uma linha indicada a
outra segurando com a boca a colher, sobre a qual se equilibra o ovo. Ao
retornar à primeira linha, o ovo deve ser passado para a colher do próximo
integrante (sem a ajuda das mãos) e assim até que o terceiro membro de cada
equipe complete o percurso indicado. Se o ovo cair, o participante deve
retornar ao início e refazer o trajeto. Vence quem chegar primeiro sem derrubar
o ovo.
3.4 Pescaria
O objetivo da brincadeira é pescar um peixinho de mentira com uma vara.
Cada equipe indicará um integrante que terá uma tentativa para conseguir
pescar um dos peixes, que apresentará uma pontuação a ser revertida à
equipe.

3.5 ATIVIDADE SURPRESA
Essa é surpresa, uai!
3.6 TAREFA DE MÍDIA
Fazer registro fotográfico de um casal de integrantes caracterizados como
caipiras típicos de festa junina. Publicar a foto na rede social FACEBOOK até
às 20 horas do dia 22 de junho de 2017. A publicação deve conter a indicação
da equipe a qual representa e as Hashtags #GincanaDosServidoresVA
#ArraiaDasEquipes

4. PONTUAÇÃO


Decoração (item 3.1): 10 pontos;



Quadrilha (item 3.2): 10 pontos por casal, até no máximo 05 (cinco)
casais.



Ovo na colher (item 3.3): 20 pontos para a equipe do participante com
o menor tempo de execução no percurso; 10 pontos para a equipe do
participante com o segundo menor tempo; 05 pontos para a equipe do
participante com o terceiro menor tempo.



Pescaria (item 3.4): 05, 10, 15 ou 20 pontos de acordo com o valor
apresentado no peixe



ATIVIDADE SURPRESA (item 3.5): 30, 20 ou 10 pontos de acordo
com a classificação.



Tarefa de Mídia (item 3.6): 20 pontos.

5. Regras específicas


Será considerado casal: par composto por uma pessoa fantasiada de
mulher caipira e uma pessoa fantasiada de homem caipira.



Todos os integrantes devem estar caracterizados para o cumprimento
das provas.



As provas descritas nos itens 3.3, 3.4 e 3.5 não podem ser realizadas
por um mesmo integrante.



A publicação da Tarefa de Mídia deve ser feita no modo público.

INFRAÇÕES


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

