
Regulamento para realização do Concurso de Criação da 

Bandeira da 12 ª Olimpíada Municipal de Paial 

1. OBJETIVO  

 

O presente concurso tem por objetivo regulamentar o concurso da Criação 

da Bandeira para a 12(décima segunda) Olimpíada Municipal de Paial - 

SC. 

 2. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 2.1 Os pré-requisitos para concorrer ao concurso são: A bandeira deverá 

representar o espírito dos jogos usando as cores do município. 

2.2 A bandeira deverá ser elaborada em folha sul fite A4 (210 x 297 mm), em 

posição de "paisagem" (altura menor que a largura), 

2.3 A localização e o tamanho do logotipo na bandeira não poderá exceder a 

30% das dimensões totais da bandeira; 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1 A inscrição para o concurso ocorrerá mediante a entrega do trabalho no 

formulário padrão;  

3.2 A arte deverá ser entregue de 01 a 25 de setembro em horário comercial, 

na Secretaria Municipal de Educação junto ao CEMPA de Paial. 

 3.3 O modelo proposto deverá conter a identificação do autor;  

3.4 Serão desclassificados os trabalhos que não se enquadrarem no tema e 

nas especificações deste regulamento; 

 3.5 A inscrição no concurso importa em autorização do autor ou do seu 

responsável para dos autores em propagandas, publicações, materiais e 

eventos institucionais.  

3. DA COMISSÃO JULGADORA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

3.1 Os trabalhos serão analisados por comissão julgadora composta pela 

Secretaria de Educação, Gerente de Cultura e Turismo e Diretora de Ensino  

3.2 A comissão analisará os trabalhos e dará notas de 01 a 10.  

3.3 No caso dos trabalhos não representarem na sua totalidade a idéia 

adequada à proposta, poderá haver junção de várias propostas para a 



construção da bandeira, sendo uma decisão em conjunto da comissão 

julgadora; 

 3.4 No caso de haver junção de idéias para a construção da bandeira, os 

alunos envolvidos serão premiados igualmente;  

3.4 Serão critérios para a avaliação: a criatividade; a originalidade 

(desvinculação de outras bandeiras existentes); a comunicação (transmissão 

das idéias e do conceito olímpico); e a aplicabilidade (sejam em cores, 

dimensões, sobre diferentes fundos, etc.)  

3.5 A decisão da comissão Julgadora será soberana e de caráter irrevogável, 

não cabendo qualquer recurso por parte dos participantes. 

4. DA PREMIAÇÃO 

4.1- O trabalho vencedor receberá como premio a honra de hastear o pavilhão 

olímpico e fazer parte da mesa oficial na solenidade de abertura dos jogos. 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 5.1 O autor do trabalho vencedor, através de seus responsáveis, cederá todos 

os direitos autorais, por prazo indeterminado, não implicando em quaisquer 

ônus á Prefeitura Municipal, que poderá realizar adaptações que julgar 

necessária para a adequação ao conceito e à sua imagem institucional. 

5.2 A divulgação do resultado será no dia 07 de outubro na pagina da prefeitura 

e no programa da Radio Belos Montes de 2017 

5.3 A inscrição implica na plena aceitação do regulamento, não cabendo ao 

candidato ou seu responsável, recurso posterior. 

 5.4 As dúvidas e os casos omissos deverão ser encaminhados através do 

telefone (49) 3451 0008 e serão resolvidos pela Comissão Julgadora.  

 

Paial, 22 de agosto de 2017 


