
“Rio Sucuri Educando com Turismo” 

Concurso cultural através de desenhos 

Regras de participação 

1 - DO OBJETIVO  

Com a finalidade de incentivar a criança as reflexões sobre as questões do meio 

ambiente, assim como o encantamento e valorização da natureza ao seu redor, 

estabelecemos as normas para a realização e participação no concurso, em 

continuação ao projeto de educação socioambiental “Rio Sucuri Educando com 

Turismo” desenvolvido no ano anterior.  

2 – DO TEMA  

O desenho deve abordar o tema “O que tem no Rio Sucuri que o mundo 

precisa conhecer?”.  

3 – DA PARTICIPAÇÃO  

3.1 - O Concurso está disponível somente para crianças entre 8 e 14 anos que 

estejam cursando o Ensino Fundamental, matriculados nas escolas do município 

de Bonito/MS, pública ou particular.  

3.2 - Os pais e professores podem incentivar e ajudar a participação dos filhos e 

alunos de forma online.  

4 – DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS  

4.1 - A inscrição será gratuita.  

4.2 - O prazo para inscrição é do dia 01 ao dia 20 de junho.  

4.3 – Todos os desenhos devem ser feitos em papel tamanho A4. 

4.4 - Para participar da competição, os desenhos deverão ser elaborados com 

técnicas livres de criação e arte, respeitando o tamanho A4, devendo ser 

elaborado exclusivamente pela criança de forma manual. Não serão aceitas 

técnicas de desenhos informatizados.  

4.5 - Os trabalhos deverão ser individuais e será aceito apenas um desenho por 

participante.  



4.6 - O desenho deverá ser enviado digitalizado anexado no site: 

https://www.riosucuri.com.br/educando-com-turismo   

4.6.1 – Deverá ser preenchido o formulário de inscrição contendo: nome do 

artista, título do desenho, idade, nome dos pais ou responsável (contendo grau 

de parentesco), nome de um professor ou professora (indicado pelo aluno).  

PARÁGRAFO ÚNICO: Não será aceito entrega de desenhos pessoalmente ou 

de qualquer outra forma que não seja a citada no item 4.3, caso ocorra o mesmo 

será desclassificado.   

4.7 - Caberá ao participante todos os custos envolvidos na confecção do 

desenho.  

5 – DA AVALIAÇÃO  

5.1 - O concurso tem caráter competitivo.  

5.2 - A comissão julgadora avaliará os desenhos e elegerá os (30) trinta 

finalistas, conforme os seguintes critérios de avaliação: Criatividade, 

Originalidade, Temática e Mensagem.  

5.2.1 – A comissão será composta pelos membros do IASB – Instituto das Águas 

da Serra da Bodoquena, Rio Sucuri Ecoturismo, In Plantar - Engenharia e 

Soluções Ambientais.  

5.3 – As artes dos 30 (trinta) finalistas escolhidos serão publicados em rede 

social (Facebook) para votação popular.  

5.4 – Os 15 (quinze) desenhos mais votados com “Curtidas” serão os premiados, 

independente da modalidade de reação.    

5.5 – O prazo para votação popular no facebook do Rio Sucuri, ocorrerá durante 

os dias 28 de junho ao dia 14 de julho de 2020. 

6 – DO RESULTADO  

6.1 - O resultado será divulgado no dia 17 de julho de 2020, em comemoração 

ao “Dia de proteção as florestas”.  

6.2 – O Rio Sucuri Ecoturismo e a In plantar – Engenharia e Soluções Ambientais 

publicarão os resultados nos seus meios de comunicação online (site, Facebook, 

https://www.riosucuri.com.br/educando-com-turismo


Instagram) e entrará em contato com os vencedores por meio dos telefones 

encaminhados nos desenhos.  

7 – DA PREMIAÇÃO  

7.1 - Serão contemplados 15 (quinze) desenhos cujo prêmio ao autor será “Um 

dia de turismo no Rio Sucuri Ecoturismo, com direito a 01 acompanhante familiar 

maior de idade e 01 professor (a) indicado pelo aluno”. 

7.2 - Programação do passeio: Recepção pelo responsável ambiental para 

demonstração dos projetos ambientais realizados no atrativo (horta orgânica; 

compostagem; coleta seletiva e monitoramento ambiental da RPPN São 

Geraldo). treinamento em piscina de como se usa mascará e snorkel; passeio 

acompanhado por guia de turismo pelas trilhas conhecendo a RPPN São 

Geraldo e as nascentes do Rio Sucuri; flutuação e passeio de barco no Rio 

Sucuri. Incluso os equipamentos fornecidos pelo atrativo: máscara, snorkel, 

roupa de neoprene e colete salva-vidas. Almoço no restaurante do Rio Sucuri, 

incluso um refrigerante por pessoa. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A premiação corresponde alimentação com almoço self-

service e um refrigerante lata incluso, as demais necessidades ficam por conta 

do participante.  

7.3 – A data para realização das atividades será agendada após o período de 

pandemia do COVID-19, tendo consenso da maioria dos participantes, sendo 

que a melhor data de uso do prêmio concedido deverá conciliar: Período de baixa 

temporada no turismo regional, disponibilidade dos apoiadores e dos 

ganhadores.  

8 - USOS DO MATERIAL  

8.1 - O material enviado para o concurso passará a fazer parte do acervo dos 

resultados dos projetos educativos do Rio Sucuri Ecoturismo e da In Plantar – 

Engenharia e Soluções Ambientais e poderá ser utilizado para fins culturais, 

marketing ou mesmo divulgação estampado em produtos.  

8.2 - Os desenhos originais finalistas e os premiados serão solicitados para 

comprovação e arquivamento, junto com o termo de autorização e uso de 

imagem assinada pelo responsável maior de idade do participante.  



8.3 - Os desenhos vencedores passarão a pertencer permanentemente aos 

organizadores do presente concurso.  

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 - O ato de inscrição nesse concurso corresponde ao envio do desenho, de 

acordo com o item 4, e implica no total conhecimento e aceitação de todos os 

itens desse regulamento, bem como na cessão de uso e dos direitos autorais 

dos trabalhos aos desenvolvedores, sem qualquer tipo de ônus, tendo em vista 

os objetivos do concurso.  

9.2 - A comissão julgadora é soberana, compete a ela avaliar e resolver sobre 

os casos omissos neste regulamento, não cabendo recurso.  

9.3 - Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte 

ou pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à 

aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovido pelos 

organizadores, de acordo com a Lei nº 5768/71 e decreto nº 70.951/72, artigo 

30.  

9.6 - Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer 

tipo de fraude comprovada.  

9.8 - Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento 

devem ser encaminhadas ao e-mail: implantarbr@gmail.com  

9.9 - O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá 

causar, a critério da organização, a desqualificação do desenho inscrito e, 

consequentemente, do respectivo participante. 
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