
CONCURSO CULTURAL
TRANSCATARINA EM FRAIBURGO

REGULAMENTO

1 OBJETIVO

1.1 O Concurso Cultural Transcatarina em Fraiburgo, promovido pela Prefeitura Municipal de Fraiburgo, 
em parceria com a SC Racing, tem como finalidade divulgar o Rally Transcatarina, a ser realizado de 26 a 
30 de julho de 2016, em Fraiburgo, Santa Catarina. Pretende ainda estimular a criatividade e aumentar a 
proximidade da população com o esporte.

1.2 Tem caráter exclusivamente cultural, tendo como único pré-requisito a obediência aos termos 
expostos neste Regulamento.

1.3 É destinado exclusivamente à participação de alunos das escolas públicas e particulares de 
Fraiburgo, com idade entre 6 e 10 anos.

1.4 Trata-se de um concurso de desenho, no qual os participantes deverão abordar o tema Transcatarina
em Fraiburgo. Os trabalhos deverão ser enviados ou entregues na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, em
horário de expediente, entre os dias 13 de junho a 11 de julho de 2016. Serão selecionados 10 (dez) 
trabalhos, premiados com passeio em jipe esportivo da Organização do Rally Transcatarina.

2 DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar do concurso crianças matriculadas em escolas públicas ou particulares de 
Fraiburgo, com idade entre 6 e 10 anos.

2.2 Cada participante poderá concorrer com apenas 1 (um) desenho.

2.3 O desenho deverá abordar o tema Transcatarina em Fraiburgo, colorido ou não, feito em papel sulfite
branco, formato A4, utilizando lápis preto, lápis de cor, giz de cera ou caneta hidrográfica.

2.4 O trabalho deverá estar identificado, no verso, contendo nome do aluno, nome do responsável 
legal, idade, escola, série, endereço e telefone para contato. 

3 DA INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições são gratuitas.

3.2 O período de inscrição é de 13 de junho a 11 de julho de 2016



3.3 As inscrições serão realizadas mediante a entrega dos trabalhos, com identificação no verso, na 
Prefeitura Municipal de Fraiburgo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, durante 
o período de inscrições. O endereço é Avenida Rio das Antas, 185, Centro, Fraiburgo, Santa Catarina.

3.4 Não serão aceitas inscrições incompletas, sem os dados referentes ao autor e seu responsável legal 
ou fora do prazo.

4 DA AVALIAÇÃO

4.1 A seleção dos trabalhos premiados será feita por uma Comissão de Avaliação definida pela Comissão 
de Organização do Concurso, cujas decisões serão irreversíveis e irrecorríveis, eximindo a organização 
da necessidade de qualquer explicação ou justificativa sobre eventual não premiação de um trabalho.

4.2 A Comissão de Avaliação não diferenciará os trabalhos por técnica ou desenvoltura artística, 
destacando no processo seletivo a criatividade no desenvolvimento do tema, de acordo com a faixa 
etária de cada participante.

4.3 Serão premiados os trabalhos que atenderem melhor aos critérios de criatividade no 
desenvolvimento do tema.

4.4 Se constatada qualquer tentativa de fraude ou adulteração, o material estará automaticamente 
desclassificado.
 
4.5 A Comissão de Avaliação será constituída pelos seguintes profissionais:
- Taylor Martello – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
- Nathiara Borges –  Publicitária
- Edson João da Costa – SC Racing
- Natália Latrechia – Hotel Renar

5 DA PREMIAÇÃO

5.1 Serão selecionados e premiados 10 (dez) trabalhos, de acordo com as categorias:
-  2 (dois) desenhos para participantes com 6 anos
-  2 (dois) desenhos para participantes com 7 anos
-  2 (dois) desenhos para participantes com 8 anos
-  2 (dois) desenhos para participantes com 9 anos
-  2 (dois) desenhos para participantes com 10 anos

5.2 Os premiados serão divulgados no dia 21 de julho de 2016, quinta-feira, pelo site do Município de 
Fraiburgo (www.fraiburgo.sc.gov.br) e demais veículos de comunicação da cidade que tenham 
disponibilidade para tal.

5.3 A Comissão de Organização entrará em contato com os premiados, informando sobre a seleção e as 
ações a serem realizadas para o acesso ao prêmio.

5.4 O prêmio para cada uma das categorias será um passeio em jipe esportivo, realizado durante a 
largada promocional do Rally Transcatarina, em Fraiburgo, no dia 27 de julho do ano corrente, com saída
às 14h, na Avenida Beira Lago.

5.5 Os participantes premiados deverão estar acompanhados por 01 (um) responsável legal, com 
autorização por escrito para participar do passeio. O modelo de autorização será cedido pela Comissão 
de Organização do Concurso.



5.6 É de responsabilidade dos premiados o transporte até o local da saída, bem como estar presente 30 
(trinta) minutos antes do horário estabelecido pela organização.

5.7 Todos os trabalhos participantes não serão devolvidos e passarão a fazer parte do acervo da 
Prefeitura Municipal de Fraiburgo e do Rally Transcatarina, podendo ser eventualmente divulgados em 
exposições ou publicados em veículos de comunicação a critério da coordenação, inclusive, podendo 
ser descartados após a realização do evento.

6 CONSIDERAÇÕES

6.1 O concurso é de cunho exclusivamente cultural, sem subordinação a qualquer modalidade de área, 
pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de 
qualquer bem, direito ou serviço.

6.2 Ao inscrever-se para participar no concurso nos termos deste Regulamento, o participante estará 
automaticamente autorizando a Prefeitura Municipal de Fraiburgo e a SC Racing desde já e de pleno 
direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, o uso gratuito e livre de qualquer 
ônus ou encargo de seu nome e imagem, bem como do trabalho inscrito.

6.3 Os prêmios destinados aos vencedores do concurso não destinam ônus ou encargo para a Prefeitura
Municipal de Fraiburgo, sendo de responsabilidade da SC Racing. 

6.4 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas e 
decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão de Organização do Concurso Cultura 
Transcatarina em Fraiburgo.

7 CONTATO

Departamento de Turismo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Prefeitura Municipal de Fraiburgo
(49) 3256 3054
turismo@fraiburgo.sc.gov.br

Fraiburgo,  13 de junho de 2016.

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO
CONCURSO CULTURAL TRANSCATARINA EM FRAIBURGO


