
Regulamento do Desfile/Concurso – KERBWAGEN 2017

Art.  1º -  O  Desfile  do  Kerbwagen  tem  por  objetivo  resgatar  a  tradição  dos

imigrantes  alemãs,  mostrando  o  seu  passado,  presente  e  futuro,  através  de

alegorias montadas em caminhões.

Art. 2º - O Desfile do Kerbwagen será realizado no dia 21 de janeiro de 2017, às

15h com o seguinte percurso:

• 14h – Concentração junto a Rótula de Entrada de Ivoti

• 15h – Largada

• Percurso: Ruas da cidade

• 17h – Dispersão: Praça Concórdia

• Duração do desfile: O Desfile terá a duração máxima de 2h, devendo encerrar às 

17h. 

Art. 3º - Os caminhões deverão estar decorados com adereços que representem a

Imigração Alemã e o Kerb In Ivoti e poderá ter barril de chope, cerveja em lata,

comidas típicas e churrasquinhos.

Art. 4º: Cada caminhão deverá apresentar, no mínimo, um (1) casal vestido com

traje típico alemão.

Art.  5º:  O número de pessoas nos caminhões fica  limitado ao máximo de 30

(trinta) participantes, sendo que no mínimo 15 (quinze) devem estar vestindo a

Camiseta Oficial do Grupo de Kerb ao caminhão pertencente.

Art.  6º  -  Os  caminhões  deverão  estar  devidamente  identificados  com  faixas

ilustrando o Nome do Grupo e do Kerb In Ivoti 2017.

Parágrafo  Primeiro:  Os  caminhões  deverão  possuir  lixeira,  ficando

expressamente proibido jogar lixo para fora do caminhão.

Art.  7º -  É proibido aos menores de 18 anos consumir bebidas alcoólicas nos

caminhões,  sob  pena  de  desclassificação  e  responsabilidade  total  dos



responsáveis pelos caminhões.

Art. 8º - A Comissão Organizadora deverá receber até o dia 20 de janeiro de 2017,

às 18 horas, a ficha de inscrição dos participantes. A entrega deve ser feita no

Departamento de Cultura e  Turismo (Rua da Cascata,  100),  através do e-mail

cultura@ivoti.rs.gov.br ou  na  Prefeitura  Municipal  de  Ivoti  (Avenida  Presidente

Lucena, 3569).

Art.  9º  – Os  caminhões  devem  respeitar  o  percurso  estabelecido  para

concentração, desfile e dispersão, não sendo permitido ultrapassagens, sob pena

de  desclassificação  e  multa.  Caminhões  que  pararem  ou  cujos  participantes

desçam da carroceria durante o percurso do desfile perderão pontos.

Art. 10º - Cada Caminhão deverá possuir um líder para representar a equipe junto

a Comissão Organizadora, o qual será responsabilizado civil e criminalmente pela

disciplina e segurança da Equipe.

Art. 11º - O Motorista do Caminhão será responsabilizado civil e criminalmente, se

ingerir  bebida  alcoólica  ou  apresentar  sintomas  de  embriaguez,  não  respeitar

normas estabelecidas neste regulamento; e/ou as normas de Trânsito.

Art.  12º  -  Fica  expressamente  proibido  lançar  fogos  de  artifício  de  cima  dos

caminhões.

Art. 13 – A ordem do desfile será conforme a ordem de inscrição dos caminhões.

Art. 14º - NÃO PARTICIPARÁ DO DESFILE o caminhão que não estiver de acordo

com  este  regulamento,  apresentar  problemas  de  poluição  ambiental  e/ou

segurança. Também não será permitida a participação de carretas.

Art.  15º -  A  Comissão  Organizadora  e  a  Prefeitura  Municipal  não  se

responsabilizam por acidentes ocasionados por falta de segurança e disciplina dos

participantes.

Art. 16º -  Os caminhões participantes do Kerbwagen concorrerão em uma única

categoria,  sendo escolhidos  por  uma Comissão  Julgadora  com o  conjunto  dos

seguintes critérios:
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• Decoração/ Criatividade/ Beleza

• Alegria

• Disciplina

• Casal com Traje Típico 

• Segurança 

• Identificação

• Organização

Art. 17 – O prêmio para os caminhões vencedores será de:

1º lugar: 30 Litros de Chopp e Troféu

2º lugar: 15 Litros de Chopp e Troféu

3º lugar: Troféu

Art.  18º -  Qualquer  outra  situação  não  mencionada  neste  regulamento,  será

decidida pela Comissão Organizadora do Kerb In Ivoti 2017.

Ivoti, 10 de janeiro de 2017.

_______________________________________________

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 

KERB IN IVOTI – 2017.



ROTEIRO DESFILE KERBWAGEN – 24º KERB IN IVOTI - 21/01/17, às 15h

Saída da Rótula do Fritz e Frida próximo ao Pórtico da Cidade, localizado na

Avenida Bom Jardim, percorrendo toda a Avenida Bom Jardim até a rótula do

Bar do Gordo onde entra à direita na Av. Presidente Lucena. Acessar o bairro

Jardim Panorâmico  pela  Rua  Henrique  Dias  até  a  EMEF  Jardim Jardim

Panorâmico, dobra à esquerda até a Rua Riachuelo, entra na Rua Humberto

de Campos e segue à esquerda pela Alameda dos Ipês, dobra à direita na

Rua Goetz, sobe pela Rua Graça Aranha até o último desvio para a direita,

contorna o campo municipal pela Rua Nova Petropólis, pega à direita a Rua

Caxias do Sul, à esquerda na Rua Estância Velha, entra na Av. Capivara, à

direita pela Albino Cristiano Muller. Após, vira para esquerda na Rua Arthur

Augusto Gerhart até o Mini Mercado Morada do Sol, entra à esquerda na

Rua Canela, vira à esquerda pela Rua Sapiranga, acompanhando o trecho

de saída do ônibus circular até a Graça Aranha, pega a esquerda na Goetz,

vai até a Av. Capivara e segue até o Posto Socaltur.

Na  Av.  Presidente  Lucena,  segue  até  a  Rua  Liberato  Salzano  Vieira  da

Cunha,  dobra à direita,  seguindo até  a Rua Castro Alves em direção ao

Esquinão, onde dobra à esquerda seguindo até o Supermercado Ivoti, passa

em frente à Casa Mortuária e segue pela Rua São Leopoldo até a Rua Jacob

Muller (EMEI Bem Querer).

Vira para a esquerda na Rua República, seguindo pela frente do Sport Club

Ivoti, em direção ao Restaurante Wecker, passando e indo pela Rua Caldas

Júnior  até  o  final,  dobrando à direita  na Rua Felipe Exner,  seguindo em

direção  ao  Belvedere  onde  dobra  à  direita,  pegando  novamente  a  Av.

Presidente Lucena. Entra na Rua da Prefeitura (Jacob Schneck), vai até a

Guilhemre  Exner,  vira  para  a  esquerda  e  dobra  a  esquerda  outra  vez



pegando a Rua Cel. Gaelzer Neto, seguindo até a Av. Presidente Lucena e

Rua São Leopoldo até chegar na festa.

FICHA DE INSCRIÇÃO DO DESFILE DE KERBWAGEN

DO KERB IN IVOTI 2017

Nome do Grupo: 
______________________________________________________

Cidade: _______________________________________________

Número de Integrantes: ___________________________________

Responsáveis (indica-se duas pessoas):

Nome: ________________________________________________

RG: __________________________________________________

Telefone: ______________________________________________

Nome: ________________________________________________

RG: __________________________________________________

Telefone: ______________________________________________

______________________________________

Assinatura



TERMO DE COMPROMISSO

Eu,________________________________________________residente  e

domiciliado na rua ____________________________________________

bairro  ______________________________,  na  cidade  de

___________________________, portador da carteira de motorista número

___________________________  e  do  RG  ________________________,

motorista do caminhão de placa ___________________ de propriedade de

________________________________________  da  Equipe

______________________________________  participante  do  Desfile  do

Kerb  In  Ivoti  2017,  comprometo-me  a  cumprir  e  fazer  e  cumprir  o

Regulamento do Kerbwagen na totalidades de suas cláusulas, respondendo

civil  e  criminalmente  por  qualquer  situação  ocorrida  no  caminhão  e/ou

Equipe.

Ivoti, ______ de janeiro 2017.

 ____________________________________________

Assinatura do Motorista do Caminhão


