Regulamento do Desfile/Concurso – KERBWAGEN 2018

1 O Desfile do Kerbwagen tem por objetivo resgatar a tradição dos imigrantes alemães, mostrando
o seu passado, presente e futuro, através de alegorias montadas em caminhões.
2 O Desfile do Kerbwagen será realizado no dia 20 de janeiro de 2018, às 15h com o seguinte
percurso:
•

A partir das 14h– Concentração junto a Rótula da Bandeira de Ivoti

•

15h – Largada

•

Percurso: Ruas da cidade conforme roteiro em anexo

•

17h (ou assim que encerrar o percurso) – Dispersão: Praça Concórdia

3. Critérios a serem observados e respeitados para o bom andamento do desfile e para
premiação:
3.1 Os caminhões inscritos deverão estar no local da concentração até às 14h30min. Os
caminhões que chegarem após este horário serão penalizados com a perda de dois pontos para
10 minutos (incompletos) de atraso (máximo de seis pontos de penalização).
3.2 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, não podendo nenhum
alimento ser frito, assado ou cozido em cima do caminhão.
3.3 Cada caminhão deverá apresentar, no mínimo, um (1) casal vestido com traje típico alemão.
3.4 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,
relativo ao caminhão pertencente.
3.5 Os caminhões deverão estar identificados com o nome do grupofixado na frente do veículo.
3.6 Os caminhões deverão possuir lixeira, ficando expressamente proibido jogar lixo para fora do
caminhão.
3.9 É proibido, aos menores de 18 anos, consumir bebidas alcoólicas nos caminhões, sob pena
de desclassificação e responsabilidade total dos responsáveis pelos caminhões.
3.10 A ordem de saída dos caminhões será de acordo com a ordem de entrega da inscrição.
3.11 Os caminhões devem respeitar o percurso estabelecido para concentração, desfile e
dispersão, não sendo permitidas ultrapassagens, sob pena de desclassificação. Caminhões que
pararem ou cujos participantes descerem durante o percurso do desfile perderão pontos.

3.12Fica expressamente proibido lançar fogos de artifício de cima dos caminhões.
3.13 No ato da inscrição, a cada grupo serão entregues 30 canecos de chope com logomarca do
evento para venda. Parte do valor arrecadado será revertido em benefício do Hospital São José
de Ivoti. A pontuação a ser recebida pela venda dos canecos será de: 4 (quatro) pontos para o
mínimo de 30 canecos vendidos; 6 (seis) pontos para o mínimo de 40 canecos vendidos; 8 (oito)
pontos para o mínimo de 50 canecos vendidos; 10 (dez) pontos para o mínimo de 60 canecos
vendidos; 12 (doze) pontos para o mínimo de 70 canecos vendidos; 14 (catorze) pontos para o
mínimo de 80 canecos vendidos; 16 (dezesseis) pontos para o mínimo de 90 canecos vendidos;
18 (dezoito) pontos para o mínimo de 100 canecos vendidos. O acerto do valor da venda feita,
assim como a devolução dos canecos não vendidos, deverá ser realizado até dia 18.01, das
8h30min às 11h e das 13h30min às 16h no Departamento de Cultura e Turismo.
4 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.
5 Cada grupo deverá possuir um líder para representar a equipe junto a Comissão Organizadora
Julgadora, o qual será responsabilizado civil e criminalmente pela disciplina e segurança da
Equipe.
6 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.
7 A Comissão Organizadora e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam por acidentes
ocasionados por falta de segurança e disciplina dos participantes.
8 As fichas de inscrições podem ser solicitadas pelo e-mail cultura@ivoti.rs.gov.br e deverão ser
entregues entre os dias 10, 11, 12 e 15 de janeiro de 2018, das 8h30min às 11h e das 13h30min
às 16h no Departamento de Cultura e Turismo. As inscrições podem ser feitas no local dentro
desse prazo de inscrição.
9 Os caminhões participantes do Kerbwagen concorrerão em uma única categoria, sendo
avaliados por uma comissão julgadora que apresentará os critérios avaliativos em reunião a
realizar-se no dia 16/01/2017, às 19h, no Departamento de Cultura e Turismo (Rua da Cascata –
Feitoria Nova), onde deverão estar presentes até três integrantes de cada equipe.
10 O prêmio para os três caminhões que receberem a maior pontuação será de 30 litros de chope
para cada um e troféus diferenciados para o 1º, 2º e 3º lugar:
10.1 A divulgação dos resultados e entrega da premiação se dará no dia 20 de janeiro de 2018, a
partir das 19 horas no local do Kerb In Ivoti.
11 Qualquer outra situação não mencionada neste regulamento, será decidida pela Comissão
Organizadora do Kerb In Ivoti 2018.

12 Este regulamento dispõe sobre as normas gerais do concurso Kerbwagen, a simples
entrega/envio da ficha de inscrição pelo responsável da equipe da total ciência e concordância do
mesmo, com todos os seus artigos e disposições.
13 Todo e qualquer custo com materiais para a montagem da decoração, assim como comes,
bebes, sonorização ficará a cargo de equipe participante.
14 Na simples participação no evento, os participantes estarão de acordo em ter o uso da sua
imagem e seus dados utilizados em todo e qualquer material de divulgação da Prefeitura
Municipal de Ivoti e da Equipe Blackout.
15 A inscrição de qualquer equipe estará sujeita ao atendimento das disposições do presente
Decreto.

Ivoti, 09 de janeiro de 2018.

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 25º KERB IN IVOTI – 2018.

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,________________________________________________ residente e domiciliado na rua
____________________________________________bairro

___________________________,

na cidade de ___________________________, portador da carteira de motorista número
___________________________ e do ________________________, motorista do caminhão de
placa ___________________ de propriedade de_________________________________ da
Equipe _________________________________ participante do Desfile do Kerb In Ivoti 2018,
comprometo-me a cumprir e fazer e cumprir o Regulamento do Kerbwagen na totalidade de suas
cláusulas, respondendo civil e criminalmente por qualquer situação ocorrida no caminhão e/ou
Equipe.
Ivoti, ______ de janeiro 2018.

____________________________________________
Assinatura do Motorista do Caminhão

DESFILE KERBWAGEN
20/01/2018 – 15h

Saída do estacionamento da empresa Fröhlich SA até Av. Bom Jardim, seguindo a direita
pela Av. Presidente Lucena. Entra no bairro Jardim Panorâmico pela Rua Henrique Dias até a
escola, dobra a esquerda até a Rua Riachuelo entrar na Rua Humberto de Campos e seguir a
esquerda pela Henrique Dias, dobrar a direita na Rua Goetz, seguir até a Av. Capivara pegando
a esquerda. Entrar a direita na Rua Albino Cristiano Müller,vira para a esquerda na Rua Arthur
Augusto Gerhardt até a rua Canela, dobra à esquerda e depois à esquerda na Rua Reinaldo
Enzweiller. Desce à direita na Rua Sapiranga, atravessa a Av. Capivara até a Rua Caxias do
Sul, segue a esquerda retornando para a Socaltur.
Na Av. Presidente Lucena, segue até a Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, dobra a
direita, seguindo até a Castro Alves em direção ao Esquinão, onde dobra a esquerda seguindo
até o Supermercado Ivoti, passa em frente a Casa Mortuária e segue pela Rua São Leopoldo
até a Rua Jacob Muller (Creche Bem Querer).
Vira para a direita na Rua República seguindo pela frente do Campo do Ivoti, em direção
ao Restaurante Wecker, passando pelo Giga Bar e indo pelos fundos da Igreja Católica até
chegar a Av. Presidente Lucena novamente. Entra na Rua da Prefeitura, vai até a Rua
Guilherme Exner, vira para a esquerda e dobra a esquerda na Rua Gaelzer Neto, seguindo até a
Av. Presidente Lucena e Rua São Leopoldo até chegar na festa.

