
A Coplana, o Sicoob Coopecredi e a Socicana realizam o Projeto Cultural Calendário 2019. 
Podem participar interessados de 8 a 14 anos.

Atenção: Acesse a Ficha de Inscrição e a Autorização nos sites: 
www.coplana.com • www.coopecredi.com.br • www.socicana.com.br

1) Como será a participação?
Neste ano, a participação ocorrerá em um dia de atividades na Área de Lazer anexa à Socicana e será limitada a 150 inscritos. Portanto, estes 
não devem enviar desenhos e nem frases. 

2) Objetivos 
Propor o diálogo com o público composto por crianças e adolescentes, familiares de cooperados e associados das entidades realizadoras, sobre 
cooperativismo, associativismo e princípios para uma sociedade melhor. 

3) Quem pode participar?
Podem participar estudantes de 8 a 14 anos que sejam filhos, netos, bisnetos, sobrinhos ou sobrinhos netos de cooperados ou associados de 
uma das entidades realizadoras.

4) E quando o parente da criança ou adolescente for funcionário de uma das entidades realizadoras? 
Neste caso, também é permitida a participação. 

5) Como preencher Ficha de Inscrição e Autorização? 
O participante deve acessar a Ficha de Inscrição e a Autorização dos Pais ou Responsável em um dos seguintes sites: www.coplana.com, 
www.coopecredi.com.br ou www.socicana.com.br e clicar no item Projeto Cultural Calendário 2019. Depois, o interessado deve clicar no item 
“Imprimir ”. Em seguida, preencher a Ficha de Inscrição e a Autorização dos Pais ou Responsável. No site, é possível acessar também o regula-
mento. Aqueles que tiverem dificuldade de acessar a internet deverão procurar os PAs do Sicoob Coopecredi ou Lojas da Coplana. 

6) Qual o prazo para se inscrever? 
A entrega das inscrições (Ficha de Inscrição e Autorização dos Pais ou Responsável preenchidas) deverá ocorrer até o dia 11 de outubro de 2018, 
em um dos PAs (Postos de Atendimento) do Sicoob Coopecredi, na cidade de Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga, Dumont, Pradópolis ou Matão. 
Também nas Lojas ou Postos Avançados da Coplana, em Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga, Dumont, Pradópolis, Batatais, Catanduva, Colina, 
Frutal-MG ou Monte Aprazível, além da Sede da Socicana, em Guariba.

7) Como e quando ocorrerá a participação?
Os interessados, devidamente inscritos no prazo determinado, participarão de um dia de atividades, na Área de Lazer anexa à Socicana. 

Data do evento: 19 de outubro de 2018 (sexta-feira)
Programação: das 8h30 às 15h 

Detalhes do evento
• Os participantes deverão chegar ao local, Avenida José Mazzi, 1450, Vila Garavello, Guariba-SP, às 8h30 para recepção. 
• Os pais ou responsáveis não poderão participar da atividade. Deverão deixar os inscritos no local e voltar para buscá-los às 15 horas.
• Os inscritos participarão de diversas atividades, definidas pela Comissão Organizadora do evento, como Exposição Ambiental e sobre Agricultu-
ra, Exposição Coplana 55 Anos, Dinâmicas sobre Educação Financeira e Jogos Cooperativos. 
• Ao longo do dia, os participantes produzirão os Desenhos, Frases e Fotos que irão compor o Calendário 2019. 
• A forma como ocorrerão as dinâmicas será definida pela Comissão Organizadora. 
• O local contará com estrutura para atender os participantes, incluindo lanches. Todas as atividades serão coordenadas por membros da Comis-
são Organizadora e profissionais monitores.

8) Haverá premiação? 
Este ano temos outra novidade: cada um dos inscritos que estiver presente no dia do evento receberá um presente das entidades realizadoras. 
Dessa forma, não haverá classificação por modalidade e todos vão ganhar. 

9) Direitos autorais
Todos os participantes autorizam o uso de suas fotografias e/ou imagens em vídeo para divulgação sobre a realização do Projeto Cultural 
Calendário 2019. Os participantes outorgam plenos direitos autorais e autorizam, expressamente, que os desenhos, frases e fotos sejam utiliza-
dos pelas entidades realizadoras do Projeto Cultural Calendário 2019, de forma gratuita e por tempo indeterminado.

A participação está limitada a 150 inscritos e implica na plena aceitação do regulamento.
Informações: Coplana (16) 3251-9200 • Sicoob Coopecredi (16) 3251-9700 • Socicana (16) 3251-9270

O Concurso Calendário mudou: 
Neste ano, teremos o PROJETO CULTURAL CALENDÁRIO 2019, 

um dia repleto de atividades, entre elas: Exposições sobre Agricultura 
e Meio Ambiente, Educação Financeira e Jogos Cooperativos.

E o tema deste ano será: 
Cooperar para transformar!
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