


Formação das equipes
Poderão participar da Ia Gincana Esporte e Lazer/Delta Fm -

. Semana de Bagé, equipes com a seguinte composição:
- com no mínimo 20 participantes, sendo que estes deverão
estar compostos de:

- 05 crianças (de 06 a 13 anos),
- 05 jovens (de 14 a 18 anos);
- 05 adultos (de 19 a 55 anos).
- 05 idosos (56 anos em diante).

- com no máximo 40 participantes, sendo que estes deverão
- 10 crianças (de 06 a 13 anos),
-10jovens(de 14a 18 anos);
- 10 adultos (de 19 a 55 anos);
- 10 idosos (56 anos em diante).

Inscrições
1- As inscrições poderão ser feitas na Secretaria Municipal de
Esporte e Turismo - SETUR, no Complexo Militão.
2- O período de inscrições será do dia 04/07/05 a 14/07/05,
impreterivelmente.
3- Os participantes deverão entregar junto à ficha de inscrição,
cópia da carteira de identidade (frente e verso).
4- Como taxa de inscrição, as equipes deverão entregar o
máximo de alimentos não perecíveis possível (1 kg). A entrega
deverá ser feita no dia 16/07/05, na Praça de Esportes, quando
solicitado pela coordenação do evento. Esta, portanto, será a
primeira prova da Gincana. Os alimentos serão entregues ao
Gabinete da Ia Dama/Prociba, no encerramento da Gincana.
5-No ato da inscrição a equipe deverá nomear um líder e um
vtce-líder, Estes serão os representantes oficiais da equipe,
devendo somente um deles (especialmente o líder, e, no caso
de impossibilidade, o vice-Iíder) receber as informações a
respeito das provas, bem como, determinar os integrantes que
deverão executar as mesmas.
6- Um núcleo poderá inscrever mais de uma equipe, se assim
desejar.

Orientações Gerais
1- Não é necessário ser participante direto do Programa Esporte e
Lazer da Cidade (de um dos 10 núcleos), para formar uma
equipe. Elas poderão ser formadas a partir de cada um dos
Núcleos do Programa ou da comunidade em geral. Porém,
aqueles que quiserem fazer parte de uma das equipes, de um
dos Núcleos do Programa, poderão somar-se.
2- Será realizada uma reunião no dia 15/07/05 às 19h no
Complexo Militão, com a Coordenação Geral do Programa
Esporte e Lazer da Cidade. Na oportunidade, serão transmitidas



as informações gerais a cerca da Gincana. Nesta deverão estar
presentes o líder e o vice-Iíder de cada equipe.
3-Fica determinado que os coordenadores, professores e
monitores do Programa Esporte e Lazer da Cidade não poderão
executar as provas da Gincana.
4- Uma equipe de fiscais será criada para acompanhar a realização
das provas.
5- Quanto a equipe de trabalho do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, as atribuições serão as seguintes:
- Coordenadoria Geral - organização do evento e juntamente
com a equipe Delta FM, criará as tarefas;

- Coordenadores de Núcleo - responsáveis pela mobilização
anterior a Gincana dos componentes da(s) equipe(s) do seu
Núcleo. No dia do evento deverá acompanhar o andamento da(s)
sua(s) equipe(s) e quando chamado deverá organizar a prova
que a coordenação do evento lhe determinar. O apresentador
de provas anunciará primeiramente a prova e logo em seguida
a equipe do Programa Esporte e Lazer da Cidade (coord. e 03
bolsistas), que deverá organizar a mesma.

- 04 bolsistas - acadêmicos de Educação Física;
01 acadêmico deverá ser líder de equipe do núcleo (caso o
núcleo tenha mais de uma equipe, o líder deverá ser um
participante do núcleo, devendo, obviamente, ter perfil para
tal função);
03 acadêmicos - acompanham a participação do seu núcleo na
Gincana e quando chamados, junto ao coordenador de núcleo,
organizarão a prova determinada pela coordenação do evento.

OBS.: quanto ao anúncio das provas - "elas somente serão
divulgadas aos funcionários do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no dia e na hora em que as mesmas forem anunciadas
às equipes". Dessa forma, ninguém, assim como os
coordenadores de núcleo, saberão a respeito das tarefas, antes
do evento.
6- Como segunda tarefa, as equipes deverão criar uma
apresentação artística, podendo ser dança ou música. Quem
completar esta prova garantirá 300 pontos .

. Premiação
A premiação será dada ao 1°, 2° e 30 lugares da 1a Gincana
Esporte e Lazer - Delta FM - Semana de Bagé, bem como à
melhor torcida (critériOS: animação e organização).
- 1° Lugar - 01 dia de lazer no Hotel Fazenda do Sobrado,
com transporte garantido ida e volta a todos os componentes da
equipe.
- 20 Lugar - 20kg de carne + 03 fardos de refrigerante
- 30 Lugar - 10kg de carne + 01 fardo de refrigerante
- Melhor torcida - Troféu
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A Prefeitura de Bagé, através da Secretaria )

R DIMunicipal de Esporte e Turismo, desenvolve há
mais de um ano o Programa Esporte e Lazer da
Cidade. fi
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Em parceria com o Governo Federal, através
do Ministério do Esporte, Bagé é um dos 10
municípios brasileiros contemplados com este
projeto. Tem por objetivo proporcionar aos

i cidadãos, crianças, jovens, adultos, idosos,
pessoas portadoras dt;:necessidades especiais
edehê:ientes fíSiC()~\o acesso gratuito ao
esporte e ao lazer. Dez núcleos, em diferentes
regiões do município, contemplam 3.330
pessoas. em ..atividades esportivas e culturais,
diariamente.
Ie ()do,por meta a if")~lusãosocial, d Programa

Esp()~e e Lazer ..~C!. Cidade de Bagé é
reconhecido pela .promoção de grandes
eventos: Luau, Pré-Carnaval, Internúcleos,
acampamentos, passeios culturais, viagens e
outras, marcam a vida de muitos bageenses,
com lembranças de diversão e entretenimento .
.No aniversário de Bagé, a SETUR realiza, em
parceria com a Rádio DeltaFM, a Ia Gincana
Esporte e Lazer/Delta FM e convida aos
bageenses a participarem de mais este evento,
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