
 CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA
“SÃO PEDRO DA ALDEIA BRILHANDO AO HORIZONTE”

Atenção São Pedro da Aldeia. 

A Engat's Eventos vem propor um Concurso de Decoração Natalina para iluminar nossas fachadas e vidas nesse momento de tantas tristezas por conta

da Pandemia do Corona Virus. Resgatando o Espirito Natalino, celebrando a vida, a família e os valores universais como solidariedade, fraternidade,

respeito ao próximo e comunhão com o município.

Regulamento da Primeira Edição do Concurso: “Decoração Natalina”, nos seguintes termos:

1. OBJETIVOS1.1 O objeto do presente Concurso é a Seleção de casas e fachadas do comércio local, decoradas com motivos natalinos, localizadasno município de São Pedro da Aldeia durante o Primeiro Concurso de Decoração Natalina “São Pedro da Aldeia Brilhando aoHorizonte”. Os locais inscritos deverão ficar enfeitados até o dia 06 de janeiro de 2022; 1.2 O Concurso é uma realização da Engat’s Eventos beneficiada com subsídio previsto no inciso III da Lei Aldir Blanc, pelo EditalSão Pedro da Aldeia Cultura Viva, sendo de natureza cultural e turística com o apoio da Secretaria Adjunta de Cultura e terá porobjetivo: 1.2.1 Despertar e fortalecer os valores imateriais que são a essência do Natal e que afloram na humanidade nesta época do ano, quaissejam: solidariedade, fraternidade, respeito ao próximo e comunhão com o município;1.2.2 Envolver a população em geral e o comércio, em especial os proprietários de bares, restaurantes, cafés, pousadas, hotéis, agênciasde turismo, em torno do evento, estimulando a venda de fim de ano e aquecendo a movimentação do comércio.1.2.3 Espalhar o clima natalino por toda cidade através de decoração nas fachadas de casas residenciais e comércios em geral.1.2.4 Despertar e valorizar os talentos artísticos da população local.1.3. Seguir políticas públicas convergentes com o desenvolvimento turístico sustentável seguindo as normas municipais de isolamentosocial.1.4 A ornamentação submetida à avaliação deverá ser instalada nas fachadas e jardins das casas residenciais, fachadas e vitrines doscomércios inscritos. 
2. DA PARTICIPAÇÃO2.1 Poderão participar  do  concurso  os moradores  de imóveis  residenciais  urbanos,  e  estabelecimentos  comerciais  existentes  nomunicípio de São Pedro da Aldeia.As inscrições deverão ser feitas por categoria, representadas da seguinte forma:2.1.1 Residências Urbanas – compreendendo residências localizadas na área urbana do Centro do Município (CENTRO, ESTAÇÃO,BASE, NOVA SÃO PEDRO, FLUMINENSE, MORRO DOS MILAGRES, SÃO JOSÉ, BELA VISTA, PRAIAS E BALNEÁRIO)2.1.2. Comércio – compreendendo os estabelecimentos comerciais localizados nos Bairros (CENTRO, ESTAÇÃO, BASE, NOVA SÃOPEDRO, FLUMINENSE, MORRO DOS MILAGRES, SÃO JOSÉ, BELA VISTA, PRAIAS E BALNEÁRIO) do Município.2.2 O responsável pela inscrição é também responsável pela segurança elétrica e estrutural dos ornamentos utilizados na decoração.2.2.2 Poderão participar do Concurso somente as casas residenciais e comércios em geral, localizados nos bairros citados no art. 2.2.3  O Candidato  deve  ser  o proprietário ou o  locatário,  residente  no imóvel,  e/ou representante  responsável  pelo  comércio,conforme declaração constante na ficha de inscrição. 2.4 O tema da decoração deverá estar diretamente ligado ao Natal.2.5 O material utilizado na decoração ficará totalmente a cargo do participante com inteira liberdade de escolha.2.6 Os objetos utilizados nas decorações não poderão atrapalhar o livre trânsito nas calçadas ou locais públicos.2.7 O participante poderá iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá estar atento ao prazo de inscrição e de início dojulgamento.
3. DAS INSCRIÇÕES3.1  As  inscrições  devem  ser  realizadas  no  período  de  15 de  novembro a  10 de  dezembro  de  2021,  pelo  e-mail:engatseventos@hotmail.com ou telefone (22) 99897-8685, com nome do responsável, endereço e telefones de contato. No campo doassunto do e-mail, escrever “Primeiro Concurso de Decoração Natalina de São Pedro da Aldeia: Brilhando ao Horizonte”, descrevendose a classificação da inscrição é residencial ou comercial (discriminando o tipo de comércio) e referência do endereço, Número daCarteira de Identidade no caso de pessoa física ou CNPJ no caso de pessoa jurídica.O comprovante de residência (contrato de aluguel residencial ou declaração de responsabilidade para comércio).Tais documentosserão conferidos na visita avaliativa.3.2 Apos confirmação de recebimento do e-mail de inscrição, a organização entrará em contato para agendamento da visita avaliativaconforme disponibilidade da Comissão Julgadora e confirmação dos dados. Dentro do prazo do concurso.3.3 Cabe aos participantes tomar as providências necessárias para a inscrição no presente concurso dentro do prazo de inscrição, bemcomo providenciar todos os materiais necessários para a decoração e para com sua manutenção e retirada ao final do concurso.3.4 A inscrição neste concurso implica total e absoluta concordância com os termos/normas contidos neste Regulamento.3.5 A Prefeitura Municipal e/ou Comissão Organizadora não se responsabiliza pelos gastos realizados,  ficando a cargo de cadaparticipante o custo dos materiais e montagem/desmontagem dele decorrentes.3.6 Não poderão participar do concurso, membros da Comissão Organizadora e da Comissão Julgadora.3.7 A inscrição será gratuita, sendo vedada a cobrança de valor a qualquer título que for.3.8 As inscrições incompletas ou sem confirmação dos dados na visita avaliativa, assim como a falta da decoração na data agendadaserão automaticamente eliminadas do concurso.
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4. FASES DO CONCURSOO Concurso será realizado em duas (2) fases: avaliação técnica, e voto popular nas redes sociais.
4.1 Primeira fase:4.1.2 Avaliação (13 a 18/12/2021): após recebimento da inscrição, a organização entrará em contato para agendamento da visitaavaliativa pela comissão julgadora, onde serão conferidos os comprovantes da inscrição, avaliação da decoração e registro fotográfico.OS  DEZ  MELHORES  CLASSIFICADOS  EM  CADA  CATEGORIA  IRÃO  PARA  A  SEGUNDA  FASE.  Os  classificados  serãoinformados por e-mail ou telefone para divulgarem que suas fotos serão postadas para voto popular no instagran nos devidos prazos.4.1.3 Os critérios de avaliação a serem considerados são:a) Criatividade e beleza, englobando: diversidade de materiais utilizados para a confecção do cenário, destaque de produtos (noscomércios), iluminação, harmonia de cores e formas, cuidado no acabamento e limpeza geral do espaço.b) Originalidade e inovação, englobando: desenvolvimento do tema “Natal”; utilização de materiais reciclados e/ou reaproveitados;impacto visual da decoração diurna e noturna e harmonia estética do conjunto.4.1.4 Não fará parte da decoração, a eventual decoração instalada pela Prefeitura nas vias públicas.4.1.5 Para efeito do julgamento da categoria Residência será analisada a decoração externa do imóvel e jardim, se houver.4.1.6 Para  efeito  do  julgamento  da  categoria  Comércio  será  analisada  a  decoração  interna  (vitrine  de  loja  e  interior  doestabelecimento) e externa (fachada geral do estabelecimento comercial).4.1.6 Das decisões da Comissão Julgadora, não haverá recurso.#A Comissão  Julgadora  efetuará registros  fotográficos e  para cada item  Criatividade e beleza/Originalidade e inovação  seráatribuída nota de 00 (zero) a 100 (cem), para os critérios previstos no item 4, subitem 4.1.3, por membro da Comissão Julgadora,portanto as mesmas deverão estar prontas e decoradas para a visita da Comissão Julgadora até a data agendada.Será calculada a média por item e em seguida a soma das médias dos dois critérios, que representará a nota final.
4.2 Segunda fase: 4.2.1 Voto Popular (23/12/2021 a  03/01/2022),  as fotos das DEZ decorações classificadas serão postadas nas redes sociais daEngat's Eventos (instagran @engatseventos), para voto popular até as 23:59 da data final. No dia 06/01/2022 serão divulgados os premiados (a Organização entrará em contato por e-mail ou telefone). E no dia 07/01/2022a entrega das Premiações nos devidos endereços.# A organização do concurso se reserva o direito de não classificar nenhum Candidato, se julgar a ausência de atendimento aoscritérios estabelecidos neste Regulamento. 
5. DA CONSTITUIÇÃO DO JÚRI5.1 O júri será composto por uma Comissão Julgadora, a ser designada pela Engt's Eventos em acordo com a SecretariaAdjunta de Cultura, composta por três integrantes. A organização do evento levará ao local dois jurados técnicos e um indicadopela Secretaria Adjunta de Cultura nas visitas avaliativas previamente agendadas. 
6. DA PREMIAÇÃO6.1 Residências 1º lugar – Troféu e um passeio de barco para o vencedor(a) com três acompanhantes.2º lugar – menção honrosa e uma assinatura anual da Amazon.3º lugar – menção honrosa 6.2 Comércio:1º lugar – Troféu e um passeio de barco (quatro pessoas definidas pelo representante do comércio)2º lugar – menção honrosa e um passeio de barco (duas pessoas)3º lugar – menção honrosa 
#A premiação está sujeita a liberação do isolamento, conforme protocolos de segurança.#A Engat's Eventos, a Prefeitura Municipal ou a Secretaria Adjunta de Cultura não se responsabilizam pelo transporte ate o local dopasseio de barco, sendo de total responsabilidade dos premiados chegarem ao local na data e hora marcada previamente.
7.DA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ DOS PARTICIPANTES: 

7.1 Os participantes autorizam, no momento de sua inscrição, a cessão de seu uso de imagem e voz, em qualquer meio ou plataforma,e, ainda, transmissão de imagem e som via internet e na televisão, no Brasil ou no exterior, e a veiculação de fotografia do imóvel e dovencedor, sozinho ou em grupo, em jornais, revistas, livros ou panfletos e qualquer material publicitário sem que para isso ocorraremuneração ou compensação de qualquer espécie para qualquer destas atividades.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS8.1 Em hipótese alguma serão recebidas inscrições após a data estipulada neste Regulamento.8.2 A decoração deverá permanecer montada no mínimo até o dia do encerramento da promoção, ou seja, dia  06 de janeiro de2022. Sob pena de desclassificação do participante, e, se for o caso, perda do direito ao recebimento do prêmio.8.3 As decorações apresentadas em desacordo com o regulamento ou fora do prazo estabelecido serão desclassificadas.8.4 Fica  concedida  pelo  inscrito  e  responsável  legal  do  imóvel,  autorização  para  os  organizadores  deste  concurso  a  usar  empublicações imagens,  nome e voz em qualquer tipo de mídia e peças promocionais para divulgação dos resultados do concurso,inclusive na internet, sem qualquer ônus ao promotor do concurso.



8.5 A Comissão Julgadora decidirá sobre os casos omissos neste regulamento, não cabendo recursos sobre suas decisões, a qualquerpretexto.8.6 O Candidato é Plenamente responsável pela observância das normas de segurança para montagem e manutenção dadecoração, sobretudo no que se diz respeito as instalações elétricas, sendo de sua inteira e exclusiva responsabilizabilidadequalquer dano causado ao seu imóvel, aos residentes ou a terceiros, em função da decoração, sua montagem, manutenção edesmontagem.
 Maiores informações poderão ser esclarecidas através dos telefones:(22)99897–8685 Elisia (22)98158-7267 Verônica
São Pedro da Aldeia RJ - 15 de novembro de 2021
ENGAT'S EVENTOS Comissão Organizadora


