I Festival de Pipas de Jataí
Regulamento geral
I – Dos objetivos:

1º- O I Festival de Pipas tem como objetivos:
a)Integração da comunidade acadêmica e sociedade, envolvendo as famílias numa
atividade recreativa e de lazer;
b) O esclarecimento, aos participantes, dos locais apropriados para a prática da atividade,
bem como os perigos decorrentes da utilização da linha cortante (cerol);
c) Integração social reunindo diversos segmentos da sociedade numa comunidade
integrada para o mesmo fim;
d) Promover a ocupação do Campus, com atividades lúdicas e esportivas;
e) Estimular a prática de atividades esportivas alternativas.

II – Da inscrição no evento
2º- O evento será realizado a partir das 8h do dia 11 de agosto de 2018, no Campus Jatobá
da Universidade Federal de Jataí.
3º- A inscrição no I Festival de Pipas será 1 kg de alimento não perecível (exceto sal de
cozinha).
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III – Da inscrição e participação:
4º- Poderá se inscrever no evento, qualquer pessoa, sendo que os menores de 12 anos
deverão ser acompanhados dos pais ou responsáveis.
5º- A inscrição será feita em formulário próprio, no local do evento, das 8h às 9h30min do
dia 11 de agosto de 2018;
6º- A participação será nas modalidades individual e dupla;
7º- O festival premiará nas seguintes categorias, sendo que uma mesma pipa poderá ser
premiada em mais de uma categoria, a critério da comissão julgadora :
a) Maior pipa: (premiará a maior pipa): 1º, 2º e 3º lugar;
b) Pipa ecológica (premiará a mais criativa pipa, confeccionada com material
reciclável): 1º, 2º e 3º lugar;
c) Engenhosidade e beleza: (premiará a pipa mais trabalhada, detalhada e bonita): 1º,
2º e 3º lugar.

IV- Da premiação:
8º- O I Festival de Pipas oferecerá aos participantes a seguinte premiação:
a) 1.º colocado de cada categoria – troféu e medalha
b) 2.º colocado de cada categoria – medalha
c) 3.º colocado de cada categoria – medalha

9º- Para o efeito de premiação, todas as pipas deverão subir em até 5 (cinco) minutos e
permanecer no ar por pelo menos 2 (dois) minutos.
10º- O troféu será entregue no local do evento;
11º- Os participantes do I Festival de Pipas serão avaliados por uma Comissão Julgadora,
designada pelos realizadores;
12º- Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela comissão organizadora.

V- Da desclassificação:
15º- Será desclassificado o concorrente que:
Laçar a pipa de outro concorrente;
Usar cerol, linha metálica ou material cortante;

