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REGULAMENTO GINCANA – PARTIU CALDAS 

PROMOÇÃO: A Gincana PARTIU CALDAS da Faculdade do Planalto Central-FAPLAC tem 
como objetivo premiar a melhor equipe da Gincana com um final de semana em Caldas Novas-
GO.  

ETAPA I: Os alunos interessados em participar serão divididos em 07(sete) equipes. Todas as 
equipes poderão participar das atividades propostas e deverão acumular pontos dentro da 
competição. 

ETAPA II: São 07(sete) tipos de atividades, as quais irão contabilizar pontos para as equipes. 
Todas as atividades deverão ser realizadas de acordo com este regulamento. 

DAS REGRAS 

I – Só poderá ser considerada como “participação válida” aquelas que corresponderem 
adequadamente ao que está definido na ETAPA I deste regulamento. Qualquer participação 
que não atenda aos requisitos da ETAPA I deste edital não será contabilizada. 

II – A FAPLAC disponibilizará adesivos da campanha de matrículas para serem plotados nas 
janelas traseiras dos carros.  Cada carro plotado somará a quantia de 500(quinhentos) pontos. 

III – A indicação de um aluno contará 500(quinhentos) pontos. As indicações só serão válidas 
se forem convertidas em matrículas efetivas. 

IV – Indicando cantores(as) ou bandas para participar do Faplac Music Festival, a equipe 
somará a quantia de 200(duzentos) pontos. As indicações só serão válidas se forem 
convertidas em matrículas efetivas no evento.  

V – Realizar panfletagem por uma hora em locais públicos com grande movimento somará 
1000(mil) pontos na gincana. Toda ação pública deverá ser supervisionada por funcionários da 
Faplac ou do Grupo Mult Comunicação. 

VI – Cada equipe poderá compartilhar diferentes posts de divulgação da campanha 
(previamente especificados). A equipe que obtiver o maior alcance terá a quantia de 3000(três 
mil) pontos.  

DA PREMIAÇÃO 

I – A premiação da Gincana Partiu Caldas será oferecida a todos os integrantes da equipe 
vencedora com um final de semana em Caldas Novas-GO, com todos os custos de 
responsabilidade da FAPLAC.  Nesta viagem inclui: passagem e estadia em clube aquático. 

II – A vitória dependerá apenas do esforço e dedicação da equipe que melhor souber trabalhar 
em grupo. O Grupo MULT ou a FAPLAC estará monitorando todo o processo da gincana para 
garantir que tudo ocorra dentro das normas e de forma justa. 

III – A FAPLAC ou o Grupo MULT entrará em contato com a equipe vencedora da gincana para 
informá-la dos detalhes da premiação, logo após o encerramento das matrículas. 

Atenciosamente,  
FAPLAC e Grupo MULT Comunicação. 

FAPLAC, fazendo a diferença em Formosa e Região! 


