REGULAMENTO DAS AÇÕES – MORMAÇO
CONECTANDO PESSOAS
A ação consiste em uma dinâmica que junta duas pessoas desconhecidas e
faz com que elas se conheçam o máximo possível dentro de um tempo
estipulado. A dinâmica será acompanhada e auxiliada por integrantes da
agência e os participantes terão a disposição um menu com perguntas
sugeridas que poderão ou não serem utilizados durante a dinâmica. A ação
ocorrerá no stand do Mormaço, nos dias 5 e 6 de junho uma vez por dia. Os
participantes serão escolhidos pelos integrantes da agência e para participar as
duplas não podem ser compostas de pessoas que já se conhecem
previamente. Elas devem estar abertas a novas experiências. Todos os
participantes ganham ao final da brincadeira um quadro personalizado.
DESPERTE SEUS SENTIDOS
A ação consiste em fazer com que os participantes tentem identificar
ingredientes que fazem parte da gastronomia do Mormaço usando os três
sentidos do corpo humano (tato, olfato e paladar). Acontecerá no stand do
Mormaço somente no primeiro dia. Os participantes serão escolhidos na hora
do evento pelos integrantes da agência, pessoas com restrições alimentares
não poderão participar desta brincadeira. Será permitido a participação de 3
pessoas por rodada. O vencedor será o participante que somar mais acertos ao
final da rodada. O prêmio para esta ação será um kit com um copo ecológico
personalizado e um bilhete feito a mão.
NO RITMO DO MORMAÇO
Nesta ação os participantes devem completar a música que está sendo tocada
ao vivo no stand do Mormaço, em dado momento, a música para e a pessoa
que souber a continuação da letra deve continuar a música. A ação acontece
duas vezes no primeiro dia e uma vez no segundo dia no stand do Mormaço.
Qualquer pessoa pode participar, para ganhar é necessário estar no stand e
acertar a continuação da música, se a primeira pessoa a chegar não acerta, a
chance passa para a próxima. O prêmio para os vencedores serão copos
ecológicos e personalizados.
GENTILEZA GERA GENTILEZA
Nesta ação teremos uma cesta personalizada com a temática do stand em que
as pessoas podem deixar um bilhete com alguma gentileza e pegar outro
bilhete em troca. A cesta vai circular pelo evento com um integrante da agência
responsável. Gentileza gera gentileza acontece durante os dois dias do evento,
e para participar deve escrever um bilhete com uma mensagem positiva, um
elogio, um conselho, uma gentileza fica a escolha do participante, em troca o
participante pega um dos bilhetes da cesta. Não serão permitidos bilhetes

inadequados, pejorativos ou que expressem mensagens ódio. Não há
premiações nesta ação.
SABORES DO MORMAÇO
Nesta ação será realizada a degustação de produtos que fazem parte do
cardápio do Mormaço, assim, o público do evento poderá experimentar um
pouco do que é servido no restaurante. A ação acontece nos dois dias do
Exprom, durante uma hora em cada dia. As pessoas que desejam participar,
deverão jogar um dado que contém 6 opções: cartola, escondidinho, paçoca,
abraço, bilhete ou perde a vez.
MORMAÇO: QUENTE COMO UM ABRAÇO
Nesta dinâmica teremos algumas pessoas da agência circulando pelo evento
que sairão oferecendo abraços grátis com objetivo de passar a sensação de
aconchego, calor humano, acolhimento que são as sensações que o ambiente
do mormaço transmite. Ocorrerá uma vez no primeiro dia e duas vezes no
segundo dia no espaço do evento. Qualquer pessoa poderá participar. Não há
premiações nesta ação.
UM PAPO, UMA PIZZA, UM ABRAÇO. TUDO COMBINA COM O MORMAÇO
Será realizado um concurso cultural em que os participantes devem fazer uma
poesia que tenha a palavra Mormaço. A inscrição deverá ser feita por meio de
um formulário no site até o domingo (03/05). Para participar os interessados
devem inscrever-se no site encaminhando seus dados pessoais e poesia. As
poesias encaminhadas devem ser autorais, em caso de plágio o candidato será
automaticamente desclassificado. A seleção será realizada por 3 jurados
conceituados: Regina Azevêdo, poeta potiguar, Daniel Valente, poeta
tangaraense e Bárbara Porpino, proprietária do Mormaço. O autor da melhor
poesia ganhará um voucher de consumo no restaurante, no valor de R$70 e
um kit contendo um copo ecológico, uma suculenta, um quadrinho
personalizado, porta-copos artesanal e um bilhete feito a mão. A premiação
será entregue no último dia do Exprom, apenas com a presença do ganhador.
O prazo para a inscrição vai até (03/05).
CANDEEIRO DE PALAVRAS
Nesta ação será realizada um caça palavras em que os participantes devem
formar a frase indicada pelo integrante da agência responsável pela dinâmica.
Acontecerá uma vez nos dois dias de evento. Os participantes serão
escolhidos pelos integrantes da agência, cada rodada será realizada com três
pessoas, por vez. Para ganhar os participantes devem formar a frase indicada
pelo responsável da agência em cada rodada. Será considerado o ganhador o
participante a formar primeiro a frase. Não é permitida a ajuda de outras
pessoas para formar a frase. A premiação para esta ação são porta copos
feitos artesanalmente.

