Actividades Recreativas do 1o de Maio na Praia de Hác-Sá
Concurso de Esculturas em Areia
Regulamento
Organização: Instituto do Desporto
Co-organização:

Instituto para os Assuntos Municipais e Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de

Á gua
Objectivo: Ocupar o tempo livre dos cidadãos no período de férias através da prática da actividade física,
melhorando a sua qualidade de vida, o bem-estar físico e mental.
Data: 1 de Maio de 2022
Horário: Das 14h00 às 16h30
Local: Praia de Hac Sá
N.º de vagas: 16 equipas (as vagas esgotam-se quando forem preenchidas)
Condições de participação: É um concurso aberto a todos os indivíduos, portadores de documento válido de
identificação emitido pela entidade competente da RAEM, sem limites de idade e
de género. A inscrição também pode ser efectuada no local.
Regras do Concurso:
1. No de elementos por equipa: entre 4 e 8;
2. Tema da obra: Livre, com conteúdos obrigatoriamente saudáveis e criativos;
3. Zona de concurso: à beira-mar, atribuindo uma área de 3m x 3m para cada equipa;
4. Tempo limite: Cada equipa terá que concluir a sua obra dentro de 2 horas e meia;
5. As obras serão avaliadas e seleccionadas por uma equipa de júri designada pela Organização.
Prémios: As 3 equipas melhores classificadas no concurso serão premiadas com taças. A cerimónia da entrega
de prémios será efectuada no local do concurso logo após à divulgação dos resultados.
Observações:
1.

A apresentação de inscrição significa a concordância com o conteúdo deste regulamento, declarando
possuir aptidão física para participar neste concurso.

2.

Em articulação com as necessidades da prevenção epidemiológica, as medidas anti-epidémicas serão
implementadas durante o decurso do evento. Todos os participantes devem usar máscara, digitalizar o
Código QR exclusivo para estabelecimentos, apresentar o “Código de Saúde de Macau” do próprio dia e
efectuar a medição da temperatura corporal. ,.

Para mais informações actualizadas sobre o Desporto para Todos do Instituto do Desporto, queira consultar a
página electrónica do ID www.sport.gov.mo , seguir a página do Facebook “Trend On Macau Sport For All”,
bem como a conta oficial de WeChat “澳門體育” (Desporto de Macau) e cuja assinatura “澳門特區體育局”
(Instituto do Desporto da RAEM).

