ESCOLA DE ARTES PLÁSTICAS – FAYGA OSTROWER

GINCANA DE DESENHO E PINTURA - SEMUC 2022
REGULAMENTO:
Art. I - A gincana será realizada pela secretaria municipal de cultura de Nilópolis P.M.N.
e a escola de Artes plásticas Fayga Ostrower sob a coordenação e organização do
professor Zito com equipe da cultura.
Art. II – A gincana terá como tema aspectos paisagísticos e arquitetônicos da cidade de
Nilópolis, inclusive o parque municipal do Gericinó.
Art. III - Os participantes deverão realizar suas obras entre o momento da realização
da inscrição até às 13h. Sem tempo adicional.
Art. IV – Uma comissão julgadora será composta por 3 artista de grande influência e
conhecimento nas técnicas de pintura e desenho ao ar livre.
Art. V – As obras que não estiverem de acordo com o tema estabelecido no Art. II
serão desclassificadas.
Art. VI - A gincana será dividida nas seguintes categorias: infanto juvenil (até 14 anos),
Adulto profissional e Adulto amador.
Art. VII - A premiação ocorrerá da seguinte forma: 1° lugar: medalha de ouro, 2° lugar:
medalha de prata, e 3° lugar medalha de bronze (obs. Ouro, prata e bronze simbólico),
os três primeiros colocados de cada categoria ganharão também prêmios de materiais
de pintura e desenho.
Art. VIII – O cronograma da gincana ocorrerá da seguinte forma:
•
•
•
•

8:00 inscrição no local;
13:00 entrega dos trabalhos e almoço;
15:00 cerimônia de entrega de premiação e fala das autoridades municipais;
15:30 encerramento da gincana.

Art. IX - Um almoço(churrasco) de confraternização será servido aos participantes e no
ato do encerramento de premiação todos os artistas receberão um certificado de
participação.
Art. X – A gincana será realizada no domingo 18 de setembro de 2022 das 8:00 às
15:30 na usina de cultura jornalista Tim Lopes, Rua Elizeu de alvarenga n° 384 bairro
Cabral próximo à praça do 100.
Art. XI – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.

