EDITAL DAS BARRACAS

Itens

Tema

Pontuação ( )25
( ) 50
Total
Total Geral:

Caracterização Confecções
do clube

Exposição da
história dos
desbravadores
em Sergipe

Exposição
do
próprio
clube

( )25

( )50

( )50
( )100

( )50

( )25 ( )50

Ficha de inscrição
devidamente
preenchida e
informativa de
produtos trazidos
( )25
( ) 50

Regras
Tema: Feira da Geração 148
2. Os vendedores das Barracas deverão estar uniformizados de acordo com ornamentação
da barraca.
50 pontos.
25 pontos para o vendedor fora do tema da ornamentação
3. Dois artesanatos no mínimo produzidos pelo clube.
50 pontos
Um artesanato produzido 25 pontos
4. Expor fotos ou objetos que levem a temática Geração 148 em Sergipe.
50 pontos
5. Expor fotos, objetos e pioneiras (feito dentro das especialidades e classes) juntamente
com um texto de cinco laudas no mínimo relacionados ao tema da feira.
100 pontos
Incompletos 50 pontos
6. Relacionar na ficha de inscrição fornecida pela organização da feira, os produtos de
artesanatos que serão vendidos ou expostos, bem como o histórico que justifique a
temática da ornamentação da barraca.
50 pontos.
Relação incompleta 25 pontos.
7. Enviar no mínimo uma unidade do clube para aprender umas das especialidades
oferecidas na feira. As especialidades serão ministrada no período da manhã.
50 pontos.

Obs.: As barracas de venda de alimentos não serão avaliadas para pontuação no que diz
respeito a ornamentação, porém, perderão pontos caso descumpram as seguintes normas:
1. Todos os vendedores deverão estar com avental, luva e toca.

2. Cada barraca deverá ter somente uma pessoa no caixa evitando que os demais que
estão manuseando os alimentos entre em contato com o dinheiro (prezando dessa
forma pela higiene).
3. Cada Barraca deverá conter sacos de lixos e lixeiras à disposição dos clientes. No final
do evento, o clube deverá recolher todo o lixo produzido e os que estiverem ao redor
da barraca.
4. Os alimentos expostos deverão estar devidamente cobertos com plástico filme ou
vasilhas plásticas prezando assim pela higiene e boa apresentação do produto.
5. O ambiente interno deverá estar limpo: panelas ou vasilhas plásticas, chão, espátulas,
guardanapos, etc.
6. Não será permitido a venda de produtos de origem animal nem refrigerantes de
nenhuma espécie seguindo os princípios de saúde exercidos pela nossa Igreja.
Obs.: dos itens 1 a 5, em caso de descumprimento de cada item o clube perderá 30 pontos.
Já no caso de descumprimento do item 6 o clube perderá 50 pontos.

