
 

 

CONVITE 

 O departamento Artístico do CTG Última Tropeada juntamente com sua Patronagem e 

demais departamentos, tem a honra de convidá-los a participar do 1º Festival Tropeirinho - 

Festival Artístico Mirim, a realizar-se nos dias 29 e 30 de setembro de 2018, no Galpão da 

entidade, localizado na Rua 21 de Abril, nº 994, Bairro São Cristóvão. 

 

PROGRAMAÇÃO 

29/09/ 2018 - SÁBADO 

 13h30min - (Palco A) – Danças Gaúchas de Salão 

                       (Palcos B) – Declamação 

                       (Palcos C) – Chula  

30/09/ 2018 – DOMINGO 

- 08h00min - Danças Tradicionais - (Palco A) 

- 13h00min – Intervalo  

- 14h00min – Reinicio do concurso  

 

REGULAMENTO  

DAS INSCRIÇÕES.  

Art. 01 - As inscrições terão início às 00h00min do dia 10 de setembro de 2018 e somente 

serão consideradas as fichas COMPLETAS, no FORMULÁRIO PADRÃO, e enviadas até às 

20h00min do dia 22 de setembro de 2018. 

Art. 02- As inscrições somente serão recebidas através do e-mail 

festivaltropeirinho@gmail.com 

Art. 03 - Cada entidade poderá inscrever 01 (um) grupo de dança. 

Art. 04 - Não haverá limites de inscrições por entidade nas demais modalidades. 

Art. 05 - Os participantes deverão ter até o dia 29 de setembro de 2018 a idade máxima de 13 

anos, 11 meses e 29 dias. 

Art. 06 - As fichas de inscrição deverão estar completamente preenchidas, constando o nome 

da entidade, nome completo do(s) participante(s), data de nascimento, número do cartão 

tradicionalista, bem como as 03 (três) danças de livre escolha a serem apresentadas. 
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Art. 07 - Nas Danças Tradicionais serão inscritos os primeiros 30 grupos a enviarem a ficha de 

inscrição.  A ordem de apresentação dos grupos será definida através de sorteio, que será 

realizado no dia 23 de setembro. As demais modalidades manterão a ordem de inscrição. 

 A ordem de apresentação somente será alterada através de consenso entre duas 

entidades, manifestada oficialmente pelos responsáveis legais. 

 O número mínimo de 5 (cinco) e o máximo de 12 (doze) pares nas danças tradicionais, 

não haverá número máximo de pares nas coreografias de entrada e saída. 

 Não haverá avaliação de música, sendo assim permitido a apresentação dos grupos 

com som mecânico (CD ou Pen Drive). 

 Os critérios de avaliação seguem a orientação do regulamento Artísco da 11RT e do  

regulamento Artísco Estadual. 

Art. 08 - É documento obrigatório o cartão tradicionalista válido e com fotografia. 

Art. 09 - Será cobrada uma taxa no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por pessoa relacionada na 

ficha de inscrição, que deverá ser depositada no Banco Sicredi, AGÊNCIA  0136 CONTA Nº 

72613-3 , em nome do Centro de Tradições Gaúchas Última Tropeada, cujo comprovante 

deverá ser encaminhado imediatamente para o e-mail do evento. 

Art. 10 - Para a sua apresentação ou acesso ao evento as entidades deverão providenciar o 

credenciamento de seus inscritos, apresentando a documentação exigida e recebendo as 

respectivas credenciais.  

 Todas as demais pessoas que desejarem ter acesso às dependências do evento serão 

consideradas público e será cobrado o valor de R$ 5,00 (cinco reais)  

PREMIAÇÕES 

Danças Tradicionais                             Coreografias de Entrada ou Saída  

1º Lugar – Troféu e R$ 1.000,00                                    Do 1º ao 3º Lugar –Troféu                                             

2º Lugar – Troféu e R$ 700,00                                   

3º Lugar – Troféu e R$ 500,00                                                      Chula 

4º Lugar – Troféu e R$ 300,00                                       1º Lugar – Troféu e R$ 200,00 

5º Lugar – Troféu e R$ 200,00                                       2º Lugar – Troféu e R$ 100,00 

Do 6º ao 10º Lugar –Troféu                                           3º Lugar – Troféu e R$ 50,00  

 Danças de Salão                                                    Declamação 

1º Lugar – Troféus e R$ 300,00                                      1º Lugar – Troféu e R$ 200,00  

2º Lugar – Troféus e R$ 200,00                                      2º Lugar – Troféu e R$ 100,00 

3º Lugar – Troféus  e R$ 100,00                                     3º Lugar – Troféu e R$ 50,00 



 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11 - É obrigatório aos concorrentes e auxiliares de palco o uso da indumentária gaúcha 

correta, conforme as diretrizes propostas pelo movimento.  

Art. 12 - Os vencedores somente terão direito às suas premiações se forem satisfeitas as 

normas deste Regulamento e apresentarem-se para recebê-los devidamente “pilchados”.  

Art. 13 - As entidades participantes são solidariamente responsáveis pelos atos praticados por 

membros de suas Patronagens e associados participantes do evento, estando sujeitas às 

penalidades previstas.  

Art. 14 - Será desclassificada a entidade e/ou participante individual ou coletivo que, 

comprovadamente, usar de má fé ou tentar ludibriar o regulamento, desrespeitar os 

avaliadores, organizadores ou outros participantes do evento, bem como aqueles 

concorrentes que não observarem os horários das provas. 

Art. 15 - As decisões da Comissão Avaliadora são irrecorríveis, exceto erros de fato.  

Art. 16 - O CTG ÚLTIMA TROPEADA disponibilizará uma variada praça de alimentação (lanches 

e bebidas) e não permitirá o ingresso de bebidas nas dependências do evento.  

Art. 17 - Todos os casos omissos neste regulamento, bem como qualquer eventualidade, serão 

resolvidos pela Comissão Executiva e Patronagem do CTG ÚLTIMA TROPEADA , cuja decisão 

será soberana e irrecorrível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


