
REGULAMENTO DO PROJETO 

DE SOCIALIZAÇÃO 2019

                   “UMA VITRINE PARA O BEM”

                   32ª OKTOBER DE IGREJINHA



 O Projeto de Socialização é organizado pela Comissão 

de Socialização, através da Diretoria Artístico-Cultural 

da AMIFEST e tem como objetivo incentivar grupos a 

realizarem projetos sociais que beneficiem pessoas e 

entidades de diversas áreas, tais como saúde, educação, 

cultura, esporte e lazer, visando o engajamento dos 

envolvidos através do voluntariado.

1. DA ORGANIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS



 As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 05 de maio 

de 2019 e 15 de setembro de 2019, por meio do preenchimento 

do formulário disponível no site da Oktoberfest de Igrejinha, no 

link específico do projeto.

2. DAS INSCRIÇÕES

Na inscrição, cada grupo indicará dois representantes com mais 

de 18 anos, que serão o elo de ligação entre o grupo e a organização. 

Caberá a estes participar das reuniões agendadas com antecedência 

pela organização e transmitir as informações aos demais integrantes 

do seu grupo. 



 Consideram-se como grupos, para fins deste regulamento, 

o conjunto de pessoas com no mínimo 10 (dez) integrantes, 

não havendo limitação máxima do número de participantes.

 

Fica vedada a participação de partidos políticos nos projetos 

de socialização.

3. DOS GRUPOS

3.1. Dos Requisitos



 Os grupos deverão realizar uma atividade social própria, 
seguindo as etapas abaixo:

1) Fazer a  inscrição até o dia 15 de setembro de 2019;

2) Realizar uma ação social entre os dias 01 de janeiro 

de 2019 e 30 de setembro de 2019;

3) Após a realização da atividade, enviar para o e-mail   

comunicacao@oktoberfest.org.br os registros da Ação 

realizada, que serão recebidos até o dia 10 de outubro de 2019;

4) Participar da atividade de socialização das ações do projeto 

em data, local e horário a serem informados pela organização 

com antecedência de pelo menos 15 dias. 

3.2. Das Atribuições



 Os grupos deverão realizar uma atividade social própria, 

organizada e executada pelos mesmos.

4. DA ATIVIDADE SOCIAL

4.1. Da Realização

A ação deverá ter intencionalidade social, podendo ser 

doação física, monetária e/ou atividade de integração 

entre o grupo com entidade beneficiada.

As atividades sociais poderão ser realizadas em uma ou 

mais etapas, desde que no período compreendido entre 

01 de janeiro de 2019 e 30 de setembro de 2019, podendo

auxiliar mais de uma instituição.



A realização da atividade social poderá ser registrada na Vitrine 

do Bem do site da Oktoberfest, com apresentação de imagens 

(fotos e/ou vídeos) e textos.

4.2 Da Comprovação

 O envio destes materiais deverá ser realizado preferencialmente, 

até 10 dias após a realização da atividade e, nos casos em que 

esta ocorrer em mais de uma etapa, deverá ser enviado após a 

realização da última etapa.

 Será de responsabilidade da Comissão Organizadora o envio dos 

materiais para os meios de comunicação, de acordo com a

disponibilidade.



A Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (AMIFEST) 

oportunizará a visibilidade das atividades sociais realizadas 

pelos grupos em seu site oficial e/ou redes sociais, de acordo 

com a programação e disponibilidade da Assessoria de Imprensa 

e da Comissão de Comunicação e Marketing, encaminhando 

mailing para a imprensa local com os destaques das ações sociais.

5. DA CONTRAPARTIDA

Cada grupo receberá certificado de participação no Projeto e tickets 

de bebidas por integrante, limitado ao máximo de 50 tickets 

por grupo.



Dia 05 de maio de 2019 - 17 horas - Centro de Eventos 

Prefeito Selson Flesch

Apresentação das diretrizes da Socialização 2019 - 

“UMA VITRINE PARA O BEM”.

6. DO CRONOGRAMA

De 06 de maio a 15 de setembro de 2019

Período de inscrições online 

De 01 de janeiro a 30 de setembro de 2019

Período para realização dos Projetos Sociais 

Até dia 10 de outubro de 2019

Período para envio dos registros da Ação realizada
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