REGULAMENTO – EMBAIXADORES DO CLUBE
2017

1. O Projeto:
O projeto pretende estimular o contato entre o Clube de Criação e os
estudantes de todo o Brasil. Sendo assim, além de representantes do Clube
nas faculdades, os participantes serão os porta-vozes de seus colegas e
professores no Clube de Criação.
Selecionaremos dois estudantes de cada faculdade interessada em participar
do projeto. Os estudantes participarão de reuniões pré-agendadas no Clube ou
via Skype e receberão informações em primeira mão sobre todas as atividades
do Clube.
Cada dupla será responsável pela divulgação do Clube dentro de sua
faculdade e, para isso, iremos fornecer todo o material e orientação necessária.
O Clube de Criação estará aberto a receber sugestões e opiniões de todas as
duplas e faculdades.

2. Regras:

a) Poderão participar somente dois alunos por faculdade (ou campus). A
escolha será baseada na ficha de inscrição dos interessados. Daremos
preferência aos primeiros interessados;
b) Os participantes deverão estar devidamente matriculados na faculdade;
c) Teremos um limite de 100 vagas para este projeto;
d) Ao final de cada semestre, as duplas deverão apresentar um relatório
das atividades realizadas;
e) Anualmente, os integrantes serão reavaliados e se necessário,
substituídos.

3. Aos participantes:
Todos os estudantes inscritos no projeto ganharão ingressos para o Festival
do Clube de Criação. Importante: Para ter direito a esse benefício, as duplas
deverão apresentar relatórios e fotos de todas as atividades realizadas.
O Clube de Criação emitirá certificados de horas complementares para todas
as atividades realizadas pelos estudantes.

4. Disseminação das ações do Clube de Criação:
O Clube se compromete a enviar aos participantes as informações necessárias
para a divulgação dos nossos eventos. Além disso, os embaixadores receberão
um calendário específico com as datas para cada campanha.

5. Programa de Pontuação:
De acordo com o sucesso da divulgação, as duplas terão direito a ainda mais
vantagens. A cada etapa cumprida, as duplas receberão uma pontuação
específica conforme descrito abaixo:
Atividade

Pontuação

Vantagem Especial

Apresentação do Clube
de Criação

10 pontos

-

Divulgação da
Associação do Clube de
Criação

5 pontos para cada
associação realizada.

Divulgação da Categoria
Estudantes

1 ponto por trabalho
inscrito.

Divulgação do Festival
do Clube de Criação

A dupla responsável pelo
maior número de
associações ganhará 2 kits
com 4 anuários.
Se um mínimo de 15
alunos da faculdade se
inscreverem na Categoria
Estudantes, a inscrição da
dupla responsável será
gratuita.

- 3 pontos a cada
‘ingresso-full’ comprado.
- 1 ponto a cada
‘ingresso-day’ comprado.

Além disso, serão levadas em consideração todas as atividades extras feitas
por cada dupla. Ideias novas serão pontuadas também de acordo com o critério
do Clube de Criação.

6. O Prêmio Final:
A dupla que obtiver a maior pontuação irá ganhar um prêmio especial a ser
definido pelo Clube de Criação.
O prêmio será informado previamente para todos os participantes.

7. Para se inscrever:
Mande um e-mail para fernanda@clubedecriacao.com.br. Assim que
recebermos o seu e-mail enviaremos a ficha de inscrição. ATENÇÃO: A ficha
deve ser preenchida e enviada imediatamente (já que temos um número
limitado de participantes), incluindo o nome e e-mail de um professor
responsável. Além da ficha de inscrição, o participante deverá nos enviar um
comprovante de matrícula.

