
 

Regulamento 

Gincana Solidária Digix 20 anos 

 

Poderão participar da Gincana Solidária todos os colaboradores da Digix que realizarem as inscrições e 

formarem equipes, com exceção dos coordenadores, apoiadores e demais colaboradores que façam parte da 

Comissão Organizadora. 

 

Formação das equipes 

As equipes poderão ter no máximo 10 colaboradores. Os participantes deverão também dar um nome para a 

equipe e eleger um líder. Serão consideradas as equipes participantes que se inscreverem até o dia 31/05/2021. 

É permitido que colaboradores de Postos Fiscais e Agenfas/postos de atendimento de cidades diferentes se 

unam para formar equipes, desde que sejam todas do interior do estado do MS.  

 

Categorias 

Para facilitar a organização e possibilitar que mais pessoas possam ser premiadas, dividimos as equipes em 3 

categorias: 

• Categoria colaborar sempre: concorrem nesta categoria as equipes formadas pelos colaboradores dos 

postos fiscais e Agenfas do interior do estado do MS.  

• Categoria focar nas pessoas: concorrem nesta categoria as equipes formadas pelos colaboradores dos 

alocados no cliente em Campo Grande/MS.  

• Categoria fazer diferente: concorrem nesta categoria as equipes formadas pelos colaboradores dos que 

estão alocados na sede.  

 

Provas 

A gincana constitui-se pela arrecadação e doação de alimentos, materiais de higiene e limpeza. 

 

Cronograma 

As doações de alimentos e materiais de higiene e limpeza deverão ser feitas durante o período de 01/06/2021 a 

24/06/2021. Os vencedores serão revelados no dia 25/06/2021. 



 

 

Instituições 

Ao fazer a inscrição, pediremos que a equipe indique alguma instituição beneficente, mas isso não garante que 

ela será escolhida para receber as doações. Após o período de inscrição, a Comissão Organizadora fará a escolha 

das instituições sugeridas que serão divulgadas ao longo da campanha de arrecadação. 

 

Entregas das doações 

Cada categoria terá uma dinâmica para entrega das doações, vejamos: 

• Categoria colaborar sempre: as entregas deverão ser realizadas para os coordenadores dos postos 

fiscais e Agenfas/Postos de atendimento do interior. Os coordenadores serão os responsáveis pela 

entrega às instituições (em definição). 

• Categoria focar nas pessoas: as entregas deverão ser feitas para os apoiadores que repassarão as 

doações para o Júnior, conforme cronograma: 07, 14 e 23/06/21. 

• Categoria fazer diferente: as entregas deverão ser feitas para a Comissão Organizadora, na sede da Digix 

(R. Spipe Calarge, 271), conforme cronograma: 11, 18 e 24/06. Das 08hs às 16hs. 

Para estas duas últimas categorias, as doações serão armazenadas no Espaço Conexão Digix (na sede da 

empresa) e após o final da arrecadação, serão entregues para as instituições beneficiadas (a definir). 

 

Pontuações 

Constitui-se como alimentos não perecíveis aptos a serem doados e computados: 

• Leite em pó (a cada 200g) 30 pontos  

• Arroz (1 Kg) 25 pontos 

• Feijão (1 Kg) 25 pontos 

• Trigo (1 Kg) 20 pontos 

• Macarrão (500 g) 20 pontos 

• Café (500g) 20 pontos 

• Açúcar (1 Kg) 15 pontos 

• Óleo (1 litro) 15 pontos 

• Sal (1 Kg) 05 pontos  

 



 

O peso líquido apontado nas embalagens é o que se levará em consideração para a contagem de pontos. 

 

Constitui-se como itens de material de higiene e limpeza aptos a serem doados e computados: 

• Fralda geriátrica (pacote mínimo 8 unidades) 40 pontos 

• Fralda Infantil (pacote mínimo com 16 unidades) 40 pontos 

• Shampoo (400ml) 25 pontos 

• Máscaras descartáveis (pacote fechado mínimo com 10 un.) 25 pontos 

• Máscara Nova (1 máscara de tecido) 25 pontos 

• Álcool em Gel 70 (embalagem mínima com 400g) 25 pontos 

• Papel Higiênico (4 rolos de 30m) 20 pontos 

• Sabão em Pó (500 g) 15 pontos 

• Sabonetes (5 unidades) 15 pontos 

• Escova Dental (10 unidades) 15 pontos 

• Absorvente íntimo feminino (pacote mínimo 8 unidades) 10 pontos 

• Detergente Líquido (Louça - 500ml) 10 pontos 

• Sabão em Pedra (5 barras) 10 pontos 

• Água Sanitária (1 litro) 10 pontos 

• Creme Dental 05 pontos 

 

O peso líquido ou unidades apontadas nas embalagens é o que se levará em consideração para a contagem de 

pontos. 

 

Totalização de pontos 

Os pontos acima especificados, uma vez totalizados por meio das doações, servirão apenas para a classificação 

das equipes. 

Em caso de empate, será declarada vencedora a equipe que, atender os seguintes critérios sucessivamente: 

I - Obtiver a maior pontuação na arrecadação de alimentos; 

II - Obtiver a maior pontuação na arrecadação de material de limpeza e higiene; 

 

 



 

Premiação 

Serão premiadas as equipes vencedoras de cada categoria, totalizando 3 equipes. Os prêmios serão individuais 

para cada colaborador participante da equipe. 

 

Comissão organizadora  

A Comissão Organizadora da Gincana Solidária Digix 20 anos é composta pelos colaboradores Guilherme Nantes, 

Karoline Rodrigues, Neli Dias, Raquel Melo e Victória Lara, como também todos os coordenadores e apoiadores 

alocados no cliente que tem equipes inscritas na Gincana, com a atribuição de organizar a Gincana Solidária Digix 

20 anos e julgar todas as situações previstas ou não neste regulamento, excepcionais ou de conflito de opiniões, 

sendo soberana e, somente, ouvirá os representantes das equipes. As equipes poderão solicitar mais 

esclarecimentos com a comissão organizadora. 

 

Considerações Gerais 

• Os itens para doação descritos acima devem ser necessariamente novos, sem uso e industrializados. 

• Itens não incluídos na relação acima, desde que sejam do interesse das entidades beneficiadas, 

receberão pontuação simbólica e inferior às demais; restritos exclusivamente a alimentos não perecíveis, 

receberão 1 ponto por Kg ou 1 ponto por litro conforme o padrão de medida. 

• A divulgação dos resultados será no dia 25/06/2021 e a entrega dos prêmios para as equipes vencedoras 

ocorrerá em até 20 dias após a divulgação dos resultados. 

• Todas as divergências, problemas ou questões decorrentes à Gincana Solidária Digix 20 anos e que não 

tenham sido expressamente previstos no presente Regulamento, serão julgados pela Comissão 

Organizadora. 

 


