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GOL DE PLACA NA COPA DO MUNDO 2018. 

REGULAMENTO GERAL 

 Você é bom de palpite? Quer marcar um Gol de Placa? Então 

pode começar a treinar, para isso, é só mostrar que gosta de futebol 

e acertar o vencedor da COPA DO MUNDO 2018, que começa no dia 
14 DE JUNHO DE 2018. 

 No Gol de Placa na Copa, o grande campeão vai ganhar um Kit 

Copa do Mundo, contento 01 Camisas oficial do Brasil e uma Bola 
oficial da Copa, o segundo colocado leva uma camisa, e terceiro 

colocado ganha uma Bola. 

 Para participar, é fácil, basta retirar junto a Secretaria Municipal 

de Educação Cultura e Desporto, no Gabinete do Prefeito de 
Mormaço, nas Escolas Municipais ou imprimir diretamente do site do 

Município www.mormaco.rs.gov.br o formulário/tabela da Copa e 
dar seu chute preenchendo com os classificados por fase da Copa do 

Mundo 2018 e fazer aquele gol de placa. 

 O formulário/Tabela para participar e o regulamento, bem como 

posteriormente os resultados estarão disponíveis no site do Município 
www.mormaco.rs.gov.br, bem como da pagina oficial do facebook 

Municipio de Mormaço. 

  Quem acertar os vencedores e classificados vai somando 
pontos, primeira fase 05 Pontos por acerto, segunda fase 10 Pontos 

por acerto, terceira fase 15 Pontos por acerto, semi final 20 pontos 
por acerto e na final 25 pontos por acerto. Ganha quem no final da 

competição somar o maior número de pontos. 

 Gol de Placa na Copa do Mundo 2018. 

1º colocado 1 camisa oficial do Brasil e 01 Bola oficial da Copa. 

2º colocado 1 camisa oficial do Brasil. 

3º colocado 1 Bola oficial da Copa. 

 Os vencedores desde já autorizam a divulgação de imagens em 

revista e jornais a critério da organização.  

 Da Organização 

http://www.mormacors.com.br/
http://www.mormaco.rs.gov.br/
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 Este Regulamento Geral é o conjunto de dispositivos que regem 

esta competição e é da competência da Secretaria Municipal de 

Educação Cultura e Desporto e Gabinete do Prefeito zelar pela 

execução deste Regulamento.  

 O prazo final para entrega das tabelas preenchidas será no dia 

13/06/2018 as 17:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação ou 

Gabinete do Prefeito, e sob hipótese alguma haverá prorrogação do 

prazo de entrega em função do início da competição, cada 

participante poderá participar somente com 01 tabela. 

 Servidores que trabalham na Secretaria de Educação Cultura e 

Desporto e Gabinete do Prefeito não poderão participar desta 

competição. 

 Todas os Formulários/Tabelas preenchidas e entregues dentro 

do prazo estipulado serão conferidas, relacionadas, rubricadas, 

divulgados  e  arquivadas, e  após o termino de cada fase da 

competição serão eliminados todos os participantes que não 

conseguiram acertar pelo menos uma das equipes que passaram para 

a fase seguinte. 

 

 Disposições Gerais 

 Ao Poder Público Municipal e os órgãos promotores Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Gabinete da 

Administração Municipal cabe a aplicação, em sua íntegra, de tudo 

que consta no presente Regulamento, bem como aos participantes 

cabe acatar e observar o mesmo sem qualquer restrição. O 

conhecimento e cumprimento das disposições deste Regulamento é 

obrigação dos participantes. 

 A participação estará restrita exclusivamente para pessoas 

comprovadamente residentes de nosso Município e alunos 

regularmente matriculados nas Escolas do Município sejam Municipais 

ou Estaduais. 

 Crianças que não possuem documento de identificação poderão 

colocar no local do RG/CPF o nome da Escola em que esta 

Matriculadas. 

 Os casos omissos desta competição serão decididos pela 

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto juntamente com 

o Gabinete da Administração Municipal. 

http://www.mormacors.com.br/
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 A participação implica na aceitação incondicional, expressa e 

tácita, de todas as disposições deste Regulamento.  

 

Mormaço, 02 de maio de 2018 

 

_________________________ 

Denise Ruas Trindade 

Secretário de Educação, Cultura e Desporto 

 

_________________________ 

Rodrigo Jacoby Trindade 

Prefeito Municipal 

http://www.mormacors.com.br/

