
 

 

 

REGULAMENTO TORNEIO DE PIPAS 

Com o objetivo de proporcionar lazer, interação de famílias e principalmente das crianças 

e adolescentes,  a  Prefeitura Municipal de Lavrinhas promove um Torneio  de Pipas 

valorizando também tradições culturais do povo brasileiro.  

DA PARTICIPAÇÃO / INSCRIÇÃO 

Poderão participar do Torneio de Pipas, também “Papagaios”, “Raias”, ou quaisquer 

outra personalizada, desde que não ponha em risco a integridade física de nenhum dos 

envolvidos. Não há limite de idade para o participante e não é requisito ser morador de 

Lavrinhas. 

Evento a ser realizado no dia 01 de julho de 2017, no horário compreendido entre 13h ás 

15h00, na área do campo de futebol do centro de Lavrinhas. 

Serão feitas no local e no ato de inscrição o concorrente deverá informar nome 

completo, endereço, nº  identidade ou do responsável, caso for menor e telefone de 

contato.  

Cada candidato receberá um número, pelo qual será identificado. 

A simples inscrição implica total concordância com o regulamento e que todas as fotos e 

vídeos dos autores e das suas criações, no caso Pipas, “Papagaios, Raias”, ou quaisquer 

outro personalizado, poderão ser usadas em  promoção, divulgação do evento em 

qualquer meio de comunicação pública e/ou privada, pela organizadora (Prefeitura).  

TEMA 

O tema escolhido será:  LAVRINHAS 

Tudo e qualquer coisa que possa ser relacionado a cidade, desde o seu brasão, hino, 

bandeira, suas belezas naturais, sua história. 

QUESITOS 

As pipas, papagaios, raias ou outros personalizados, serão analisados por jurados a serem 

definidos pelos  organizadores do evento, que julgarão: 



a) Criatividade 

b) Originalidade 

c) Beleza 

d) Destaque entre as demais 

A análise e resultado final são de decisão soberana e irrecorrível por parte da Comissão 

Julgadora e o concorrente para ser avaliado deve permanecer com a sua criação, 

suspensa no ar por um mínimo de 5 minutos e a aproximadamente um mínimo de 20m 

de altura, caracterizando que a Pipa, “Papagaio”, “Raia”, ou quaisquer outro 

personalizado realmente voa. 

DA PREMIAÇÃO 

Será oferecido prêmio ao primeiro colocado. A premiação ocorrerá no final do evento e 

será divulgada no dia 01 de julho.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

TERMINANTEMENTE PROIBIDO o uso de fio de nylon, fita de vídeo ou gravador, fio de 

metal, papel laminado, material cortante, “linha chilena”, pó de ferro ou cerol, serão 

desclassificados, bem como, aqueles que “cortar” a Pipas, “Papagaios, Raias”, ou 

quaisquer outro personalizado de outro concorrente.  

A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelos trabalhos que apresentarem 

qualquer dano durante o período do evento. 

Caso não haja nenhum inscrito, até 14h do dia 01 de julho de 2017, o evento é 

automaticamente cancelado.  

Qualquer ponto omisso desse regulamento, será resolvido pela Comissão Organizadora, 

para o melhor andamento do torneio, cuja a decisão é soberana, irrecorrível e 

irrevogável.  

 

              Lavrinhas, 20 de junho de 2017 

 

_________________________________________ 

                          André Barreiros 

             Secretário de Turismo e Cultura 


