
 

 

 

REGULAMENTO 
FESTIVAL DE PIPAS APMF / IFPR CAMPUS COLOMBO 

 
INTRODUÇÃO 
 
O Festival de Pipas APMF / IFPR Campus Colombo será realizado no dia 

10/08/2019, a partir das 13h, nas dependências do IFPR – Campus Colombo, 

localizado na Rua Antonio Chemin, 28 - Roça Grande - Colombo, PR. Os 

competidores com idade de até 17 anos deverão anexar via formulário de 

inscrição uma autorização impressa assinada pelos pais como condição para sua 

participação.  

 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 1º - Cada competidor terá um tempo de 5 a 10 minutos para fazer sua pipa 

voar e apresentá-la ao júri da competição.  

Art. 2º - O competidor que trouxer no dia do evento cerol ou trouxer linha 

chilena para participar da competição será desclassificado (conforme Lei 

12.192/2006). 

 

DAS CATEGORIAS 

Art. 3º - Um júri escolhido pela APMF / IFPR – Campus Colombo irá avaliar os 

vencedores, nas seguintes categorias:  

a) 1º e 2º lugares na categoria pipa mais exótica; 

b) 1º e 2º lugares na categoria pipa mais bonita; 

c) 1º e 2º lugares na categoria maior pipa; 

d) 1º e 2º lugares na categoria maior rabiola; 

e) 1º e 2º lugares na categoria pipa destaque. 

 
 

 

 



 

 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 4º - As inscrições são gratuitas e terão um limite de 200 competidores, 

sendo 40 inscrições para cada categoria. Os interessados deverão realizar suas 

inscrições no site do IFPR – Campus Colombo através do link 

http://www.profemiliofey.com.br/apmf/festivalpipas/ no período de 01/06/2019 a 

10/08/2019.   

 

Art. 5º - No ato da inscrição, o competidor deverá informar em qual das 

modalidades quer participar. Caso o competidor se inscreva em mais de uma 

categoria sua inscrição será recusada pela Comissão Organizadora do Evento.  

DA PREMIAÇÃO 

Art. 6º - Serão oferecidos pelos apoiadores do evento troféus e medalhas aos 

dois primeiros colocados de cada categoria.  

Art. 7º - A análise e resultado final dos vencedores são de responsabilidade do 

júri do Festival de Pipas.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 8º - Os competidores menores de idade deverão respeitar as orientações 

dos monitores designados pela Comissão de Organização do Evento.  

Art. 9º - No dia do evento só poderão comercializar produtos as barraquinhas 

autorizadas pela Comissão Organizadora (com exceção da Lanchonete Móvel da 

sra. Queila Tremarim). 

Art. 10º - Os patrocinadores e apoiadores terão um espaço dedicado a 

apresentar seus produtos e serviços nas barracas autorizadas pela Comissão 

Organizadora.   

Colombo, 20 de março de 2019 

Carlos Eduardo Mocelin 
Diretor de Esportes 

APMF / IFPR – Campus Colombo 

http://www.profemiliofey.com.br/apmf/festivalpipas/

