Concurso de Cachecóis de Natal
Associação Cultural e Artística de Gavião- Milho D’ Oiro
REGULAMENTO DO CONCURSO

O Concurso de Cachecóis de Natal é organizado pela Associação Milho D´Oiro em parceria com
a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, através do Banco Municipal de Voluntariado.

1. Objetivo do concurso
•

Promover a criatividade

•

Promover o convívio intergeracional

•

Promover a solidariedade social.

2. Público alvo
•

Público em geral

3. Limite de idades ou participantes
•

Podem concorrer pessoas de qualquer idade

4. Como concorrer
•

Inscrição por email:

o

milhodoirogaviao@gmail.com

o

voluntariado@vilanovadefamalicao.org

•

De forma presencial no Gabinete de Voluntariado da Câmara de V.N. de
Famalicão

5. Pagamento de inscrição
•

A participação no concurso é livre e gratuita.

•

Inserido no evento social “ Vamos aquecer o Natal”, pede-se a cada participante
que seja solidário/a e que traga um bem alimentar não perecível.

6. Em que consiste o concurso
•

O concurso divide-se em três prémios, categorizados:

o

Categoria 1 : tradicional

o

Categoria 2: original

o

Categoria 3: trabalhoso/árduo

•

O cachecol deverá ter como dimensões: 150cm X 20cm.

•

O cachecol será exibido numa exposição colectiva a realizar entre 15 de
Dezembro de 2017 a 14 de Janeiro de 2018.

•

A 14 de janeiro de 2018 serão atribuídos os prémios ao melhor cachecol de
cada categoria.

•

Os 3 cachecóis vencedores serão propriedade da associação da Milho D’ Oiro a
quem lhe é reservado o direito de utilização dos mesmos em seu benefício.

•

Os restantes serão trocados entre os participantes não vencedores, por sorteio,
a realizar no local da exposição, a 14 de janeiro de 2018.

7. Data limite de inscrição no concurso
•

A data limite de inscrição é até ao dia 30 de novembro de 2017.

•

Dependendo da afluência de participações, a organização reserva o direito de
limitar as participações na exposição .

8. Júri do Concurso
Os elementos do Júri serão:
•

Sérgio Marques, Presidente da Associação Milho D´Oiro

•

Sofia Fernandes, Vereadora da Câmara Municipal de V.N.F.

•

Mónica Mesquita, Gabinete de Voluntariado de V.N.F.

•

Joana Brito, Casa ao Lado

•

Carlos Paiva, Made In

•

Marco Marlier, Museu Industria Textil V.N.F.

•

Ângela Silva, Grupo das Tricotadeiras de Famalicão

9. Critérios a valorizar
•

Criatividade

•

Originalidade

•

Combinação de cores

•

Combinação de materiais

•

Harmonia

•

Utilidade

•

Versatilidade

10. Prémios a entregar

Cada categoria terá 1 prémio, a divulgar oportunamente.

11. Divulgação dos resultados
•

14 de Janeiro de 2018, com convite dirigido a todos os/as participantes para a
atribuição dos prémios aos 3 melhores de cada categoria.

•

Divulgação posterior na página de internet da associação, redes sociais e jornais
locais

12. Outras informações importantes:
•

Para esclarecimento de qualquer dúvida contacte a organização:
milhodoirogaviao@gmail.com ou voluntariado@vilanovadefamalicao.org
Tel.: 969024388, 936977133 ou 252320900

•

As entidades organizadoras reservam-se ao direito de rejeitar qualquer
inscrição ou ainda penalizar qualquer irregularidade cometida pelos/as
candidatos/as, desclassificando-os.

•

Todos os casos omissos no presente regulamento, bem como respectivas
alterações, serão decididos pelas entidades organizadoras, sem direito a
recurso.

