
Os concursos do XXIII FECART não terão fase classificatória, ou seja, acontecerão em uma única passagem por ENTIDADE 
conforme sorteio realizado no dia 16/08/2018.

As apresentações serão cronometradas em todas as modalidades respeitando o regulamento em sua categoria.

A apresentação da Identidade Tradicionalista válida é obrigatória na conferência que antecede a apresentação do inscrito.

Ação Social do Leite e Alimentos: A pontuação para cada litro de leite será de 20 pontos. A pontuação para cada quilo de 
alimento será de 10 pontos. A entidade que realizar  a entrega de maior quantidade de litros e alimentos receberá o Troféu, 
identificando a sua participação nesta Ação Social. As entidades que participarem desta Ação Social receberão certificado 
de participação.

Casos omissos ao regulamento, serão solucionados pela Comissão Central Organizadora.

Os concursos individuais estarão sinalizados onde os mesmos ocorrerão, por meio de setas, números e categorias.

Declamação: O concorrente nas categorias Adulta e Veterana apresentará cópia legível de 3 (três) poesias para o sorteio 
de UMA para sua apresentação. Ressaltamos que o sorteio será realizado pelo Presidente da mesa da Comissão 
Avaliadora.
O concorrente nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Juvenil apresentará UMA poesia de sua livre escolha, devendo entregar 
cópia legível da mesma a Comissão Avaliadora. 
ATENÇÃO: Para está modalidade acontecerão 1ª e 2ª chamadas, sendo a 2 chamada ao final da categoria.

Danças Tradicionais: 
1.  A planilhas serão fotografadas pelo responsável da entidade, devidamente credenciado pelo Patrão do CTG ao final de 
cada apresentação;
2.  Cada CTG deverá entregar um pendrive com sua identificação, a Secretaria do XXIII FECART para que as planilhas sejam 
salvas nos mesmos.
3.  OS BLOCOS DE DANÇAS: 
I. FORÇA A: Categorias Mirim e Veterana – Apresentarão 04 (quatro) danças de livre escolha, sendo UMA dança de cada 
BLOCO “A”, “B”, “C” e “D” ou “E”.
Categorias Juvenil e Adulta – Apresentarão 4 (quatro) danças. O Responsável escolherá 2 (duas) danças do BLOCO “A”, 
para o sorteio. Escolhe mais 2 (dois) blocos entre os “B” , “C”, “D”, e “E”, e destes blocos escolhidos, deverá escolher mais 
2 (duas) danças para o sorteio de cada bloco. A QUARTA dança será de livre escolha dentre os blocos restantes. 
II. FORÇA B: Os participantes deverão apresentar 4 danças de livre escolha, sendo uma de cada bloco, escolhidas blocos: 
“A”, “B”, “C”, “D”, “E”.

Alojamentos: Contato – Gabriela (49) 98403 3819. As informações como taxa de limpeza e gás, juntamente com o mapa 
de localização e endereço do respectivo alojamento, serão encaminhados  ao responsável pelo CTG.

Hotéis com diárias negociadas: 
· Cattoni Hotel – Av. Dom Pedro II, 980 - São Cristóvão  - (49) 3223 0123;
· Map Hotel: R. Hercílio Luz, 522 – Centro - (49) 3221 5411;
· Pousada do César: Av. Juscelino Kubitschek, Camélias, Acesso Norte  - (49) 99929 1767;
· Hotel Visual: Av. Luiz de Camões, 2455 - Conta Dinheiro -  (49) 3223-0436.

PROIBIDA A VENDA E CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA NO LOCAL DO EVENTO
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