Concurso Varandas Decoradas com Camélias
Normas do Concurso varandas decoradas com Camélias

A. Âmbito
A presente norma destina-se a regular o funcionamento do “Concurso de varandas decoradas com Camélias”
integrado nas festividades da XVI Festa Internacional das Camélias, sendo organizado pelo Município de
Celorico de Basto.

B. Objetivo
1.

O Município de Celorico de Basto, através do “Concurso de Varandas decoradas com Camélias”, tem
por objetivo estimular a participação da comunidade na Festa Internacional das Camélias, e por
consequência tornar a vila mais atrativa para os residentes e os centenas de turistas esperados durante
o certame.

2.

As varandas a concurso devem ser decoradas, maioritariamente, com camélias.

C. Calendário
1.

A candidatura ao “Concurso das Varandas decoradas com Camélias” deve ser feita até ao dia 23 de
Fevereiro de 2019.

2.

A varanda a concurso deve ser decorada até ao dia 9 de Março de 2019 e deve permanecer decorada
até ao dia 31 de Março de 2019.

3.

Cada participante deverá tirar uma fotografia à sua varanda durante os dias 8 e 9 de Março e enviar
para festadascamelias.cbt@gmail.com ou solicitar/permitir a utilização das fotografias tiradas pelo
Município. As mesmas deverão estar devidamente identificadas.

4.

Ao Município ficam reservados todos os direitos de imagem para toda e qualquer publicação.

5.

No dia 15 de Março, as fotografias serão publicadas na Página do Facebook do Município, para que o
público em geral possa deleitar-se com a beleza das varandas a concurso.

6.

Os resultados do concurso serão divulgados na Página do Facebook do Município, pelas 20h00, do dia
18 de Março.

7.

A sessão de entrega dos prémios terá lugar no dia 25 de março, pelas 18h00, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.

D. Participantes
1.

Podem inscrever-se no “Concurso varandas decoradas com camélias”, todas as casas particulares e/ou
estabelecimentos comerciais com varanda visíveis do exterior e localizados no concelho de Celorico de
Basto.

2.

Cada casa/estabelecimento só pode ir a concurso com uma única varanda.

3.

Para a realização do concurso terá que haver o mínimo de 8 inscrições.

E. Candidaturas
1.

As candidaturas devem ser apresentadas através do formulário de inscrição disponível em www.munceloricodebasto.pt e na página do Facebook.
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2.

A inscrição no concurso é gratuita e deverá ser efetuada através de ficha de inscrição a enviar diretamente
para festadascamelias.cbt@gmail.com

por correio para a seguinte morada: Praça Cardeal D. António

Ribeiro, 153, 4890-221 Celorico de Basto, até ao dia 23 de fevereiro de 2019.

F. Avaliação
A avaliação será realizada da seguinte forma:
1.

Por um júri certificado, credenciado e isento, com trabalho reconhecido em diferentes setores
artísticos, que irá avaliar os materiais utilizados, a sua disposição, o todo no sentido estético, a
valorização da Camélia. Após avaliação, os resultados serão divulgados na página do Facebook, no
dia 18 de março, a partir da 20h00.

2.

Todas as fotografias serão colocadas no Facebook para regalo da população, durante o período em
que decorre a XVI Festa Internacional das Camélias. As mesmas deverão ser enviadas para
festadascamelias.cbt@gmail.com, até ao dia 9 de março, devidamente identificadas.

G. Identificação das Montras
Para melhor identificação dos estabelecimentos a concurso, será colocado na varanda um dístico cedido pelo
Município. O dístico deve ser afixado durante o concurso, em local visível e em bom estado de conservação.

H. Resultados e Prémios
1.

Os resultados do concurso serão divulgados na Página do Facebook do Município, pelas 20h00, do dia
18 de Março, e a sessão de entrega dos prémios, terá lugar no dia 25 de março, pelas 18h00, no salão
Nobre dos Paços do Concelho.

2.

Serão atribuídos diplomas de participação a todos os concorrentes.

3.

Os três primeiros classificados receberão, respetivamente, um prémio honorífico
1º Prémio: “Varanda de Ouro”
2º Prémio: “Varanda de Prata”
3º Prémio: “Varanda de bronze”

I.

Casos omissos

Os casos omissos às presentes normas serão resolvidos pelo Município de Celorico de Basto.
J. Esclarecimentos
Para qualquer esclarecimento contactar:
Município de Celorico de Basto
Tel. (+351) 255 323 100
E-mail: festadascamelias.cbt@gmail.com
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