
 

REGULAMENTO 

 

CONCURSO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA “FELIZ NATAL” 

 

I – Objetivos: 

 

● Incentivar a ornamentação natalina na cidade de São José do Herval, a partir da instituição de um 

concurso que premiará as seis residências com melhor ornamentação externa (fachadas, pátios ou 

jardins), três delas selecionadas a partir do critério de reaproveitamento de elementos de reciclagem 

e três delas selecionadas a partir da estética e aproveitamento do espaço, objetivando com isso 

embelezar a cidade, mergulhando-a no clima natalino a partir do mês de novembro.  

 

II – Período de Inscrições: 

● De 01 a 30 de novembro de 2016, nos seguintes locais:  

             - Departamento de Cultura, Fone (54) 3325 1100, ramal 222. 

             - Rádio Herval FM, fone (54) 3325 1284. 

               - Secretaria Municipal da Assistência Social, fone (54) 3325 1160. 

 

II Período das avaliações: 

● Entre 12 e 20 de dezembro de 2016, sendo a data de avaliação decidido pela comissão 

responsável pela avaliação. Sendo assim, as ornamentações inscritas deverão estar concluídas até 

dia 12/12/2016. 

 

III – Critério para Inscrições: 

●Residir no município de São José do Herval. 

● Aceitar as cláusulas apresentadas no presente regulamento. 

 

IV- Tema do concurso: 

a) Reaproveitamento de elementos de reciclagem: Ornamentação natalina tendo como eixo 

principal o reaproveitamento de materiais que seriam descartados.  

b) Senso estético e aproveitamento do espaço: Ornamentação natalina tendo como eixo principal 

o senso estético e o aproveitamento do espaço no qual a ornamentação está distribuída.  

 

V- Critérios da Avaliação: 

● Serão avaliadas, para fins de premiação, somente as ornamentações previamente inscritas nos 

seguintes endereços: Rádio Herval FM, Departamento de Cultura e Secretaria da Assistência Social 

do município de São José do Herval. 

● Os critérios utilizados para seleção dos vencedores serão: originalidade, criatividade, estética e 

emoção, sendo a definição dos vencedores de total responsabilidade da comissão avaliadora. Será 

utilizada uma planilha idêntica para avaliação de todas as ornamentações, dentro de cada tema do 

concurso.   

● A Comissão Avaliadora será formada por elementos indicados pela equipe de organização do 

concurso, não residentes em São José do Herval, a qual detém total autonomia sobre a divulgação 

dos vencedores. Sendo assim, os resultados da classificação não serão cabíveis de recurso. 

● Todas as ornamentações serão fotografadas e disponibilizadas no site oficial do município e na 

página do facebook da Administração Municipal. 

● Ao inscrever a ornamentação para o concurso, o inscrito automaticamente responsabiliza-se para 

manter a mesma até o dia 31/12/2016.  

 

 

 



 2 

Importante:  
- Os custos para realização da ornamentação são de inteira responsabilidade do inscrito. 

- Entre 01 e 12 de dezembro, serão disponibilizadas no site oficial do município e na página do 

facebook da Administração Municipal a lista de inscritos para o concurso. 

 

VI – Da Classificação: 

● Serão classificadas todas as ornamentações inscritas, dentre as quais sairão as selecionadas pela 

comissão de avaliação.  

 

VII – Da Premiação: 

● Serão selecionadas três ornamentações de cada um dos temas propostos. 

● Cada uma delas receberá uma cesta natalina com o tradicional peru de Natal, Panetones e 

espumantes, em programa especial de rádio, a ser realizado na noite do dia 23/12/2016, pela Rádio 

Herval FM. 

● Além dos vencedores no concurso, será sorteada uma cesta natalina extra, entre todos os inscritos, 

excetuando-se os vencedores. 

● As imagens das ornamentações natalinas inscritas poderão ser utilizadas pelos proponentes, sem 

ônus de qualquer espécie, passando a fazer parte do acervo municipal de imagens. 

●O ato de inscrição implica na aceitação irrestrita do presente regulamento.  

 

São José do Herval,                               14 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

 

Luciane C. Bianchini                       Gheury Strapasson                        Luciana Fiorentin      

Dep. Cultura e Turismo                     Rádio Herval FM                            SMAS/CRAS
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Anexo 2 – Ficha de Inscrição 
 

“Feliz Natal - Concurso de Ornamentação Natalina” 

 

Ficha de Inscrição 

Nome:__________________________________________________________ 

Nº Inscrição:_____________ 

Tema: (    )  Reaproveitamento de elementos de reciclagem 

           (    ) Senso estético e aproveitamento do espaço 

Endereço: _______________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________ 

Data: ______________________ 

 

“Declaro que aceito as cláusulas constantes no regulamento do Concurso de Ornamentação Natalina Feliz 

Natal”.   

 

________________________________________ 

Autor 

Testemunhas: 

_______________________________________ 

Nome 

_______________________________________ 

Nome 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(recortar na linha pontilhada) 

 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Nome:__________________________________________________________ 

Nº Inscrição:_____________ 

Tema: (    )  Reaproveitamento de elementos de reciclagem 

           (    ) Senso estético e aproveitamento do espaço 

Endereço: _______________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________ 

Data: ______________________ 

 

________________________________________ 

Responsável pela Inscrição 


