REGULAMENTO DA GINCANA CULTURAL DA
SEMANA DAS LÍNGUAS EUROPEIAS 2019
1) Poderão participar somente alunos matriculados no Goethe-Institut, Aliança
Francesa e Instituto Cervantes durante o segundo semestre de 2019;
2) Cada grupo deverá ser formado por 2 ou 3 alunos, independente do nível ou
grupo de alemão, francês e espanhol;
3) O prazo para inscrição dos grupos é até dia 01/09/2019 às 23h59min. A inscrição
dos grupos será pelo email: cursos-portoalegre@goethe.de
4) Cada grupo deverá informar o nome de seus integrantes, em qual turma de
alemão, francês e espanhol estão matriculados e escolher um nome para a sua
equipe. O nome escolhido deverá ser de uma personalidade europeia. Caso um
mesmo nome for escolhido, terá preferência o grupo que efetuar sua inscrição
primeiro;
5) A gincana será composta de 4 tarefas, que serão distribuidas a partir do dia
03/09, sendo finalizada no dia 27/09/2019 durante a Festa dos Idiomas, que
acontecerá no Goethe-Institut a partir das 18h (Rua 24 de Outubro, 112);
6) Aos três grupos com a maior pontuação geral entre todos os inscritos dos três
institutos culturais, será oferecida a seguinte premiação:
• 1º lugar: uma bolsa de estudo de 100% a todos os integrantes do grupo para um
módulo de alemão ou francês ou espanhol em um dos institutos escolhidos;
• 2º lugar: uma bolsa de estudo de 50% a todos os integrantes do grupo para um
módulo de alemão ou francês ou espanhol em um dos institutos escolhidos;
• 3º lugar: uma bolsa de estudo de 25% a todos os integrantes do grupo para um
módulo de alemão ou francês ou espanhol em um dos institutos escolhidos;
Observação: o prêmio é intransferível e não poderá ser revertido em dinheiro,
para ser utilizado no máximo até o final do primeiro semestre de 2020.
7) Os vencedores serão anunciados na Festa dos Idiomas 2019, a partir das 20h do
dia 27/09/2019, no Goethe-Institut. No mínimo dois integrantes do grupo devem
estar presentes para receber a premiação;
8) Uma comissão interna de cada um dos institutos organizadores será responsável
pela avaliação das tarefas, cuja decisão é soberana. No momento que uma tarefa for
informada, serão estabelecidos também critérios de avaliação e a data limite que
cada grupo terá para realizá-la;
9) Os trabalhos deverão ser entregues em português.
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