NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Concurso de Montras Braga à Janela

1ª. - OBJETO
As presentes normas destinam-se a regular o funcionamento do “Concurso de Montras Braga à Janela”,
integrado nas festividades de S. João, sendo organizado pela Associação Comercial de Braga, em parceria
com a Associação de Festas de S. João de Braga.
2ª. - OBJETIVO
O objetivo deste concurso é dinamizar e tornar mais atrativo o espaço comercial numa lógica de participação
nas festividades de S. João, dinamizando e fomentando o comércio da cidade.
A decoração da montra a concurso deve ser inspirada nas festividades, utilizando elementos decorativos
que visem e estejam apropriados a esta festa.
3ª.- CALENDÁRIO
a)

A candidatura ao “Concurso de Montras Braga à Janela” deve ser feita até ao dia 11 de Junho de 2018;

b)

A montra a concurso deve permanecer decorada entre o dia 14 de junho e a meia-noite do dia 24 de
junho de 2018;

c)

Os vencedores do “Concurso de Montras Braga à Janela” serão anunciados pelas 11h00 do dia 20 de
junho de 2018, na sede da Associação Comercial de Braga.
4ª. - PARTICIPANTES

Podem candidatar-se a este concurso todos os estabelecimentos comerciais do concelho de Braga.
Cada estabelecimento comercial pode ir a concurso com uma única montra.

5ª. - CANDIDATURAS
a)

As candidaturas devem ser apresentadas através do formulário de inscrição concedido pela
Associação Comercial de Braga;

b)

As fichas de candidatura devem ser enviadas para o endereço eletrónico eventos@acbraga.pt ou
entregues na sede da Associação Comercial de Braga:
Rua D. Diogo de Sousa, nº 91,
Apartado 58
4711-909 Braga

c)

A inscrição é gratuita;
6ª. - AVALIAÇÃO

a)

As montras são avaliadas por um júri composto por um representante da Associação Comercial de
Braga, um representante da Associação de Festas de S. João, um especialista em vitrinismo;

b)

A avaliação das montras a concurso ocorrerá sem aviso prévio aos participantes, durante os dias em
que decorrem as festividades de S. João;

c)

A classificação a obter por cada concorrente será determinada pela pontuação que, lhe venha a ser
atribuída;

d)

Será utilizada uma grelha de pontuação com os seguintes itens de avaliação (entre 0 e 10 valores):
•

Enquadramento histórico nas festividades de S. João;

•

Originalidade e criatividade;

•

Estética.
7ª. - IDENTIFICAÇÃO DAS MONTRAS

Para melhor identificação dos estabelecimentos a concurso, será colocado na montra um dístico cedido
pela organização. O dístico deve estar afixado durante os dias do concurso, em local visível e em bom
estado de conservação para que o júri consiga identificá-lo.
8ª. - RESULTADOS E PRÉMIOS
a)

A divulgação pública dos resultados realiza-se na manhã de 20 de junho de 2018;

b)

Os prémios serão atribuídos aos três primeiros classificados;
•

1º.Lugar: 500 euros

•

2º Lugar: 250 euros

•

3º Lugar: 100 euros

c)

Todos os estabelecimentos a concurso receberão diplomas de participação;

d)

As montras que não respeitem a temática deste regulamento não são avaliadas, nem admitidas a
concurso.

Organização: Associação Comercial de Braga
Apoio: Associação de Festas de S. João de Braga

Concurso de Montras Braga à Janela
Ficha de Candidatura

Esta ficha de candidatura destina-se a todos aqueles que queiram participar no
Concurso de Montras Braga à Janela.
Estabelecimento Comercial:_____________________________________________
Nome do Responsável:_________________________________________________
Morada:______________________________________Código Postal:______-_____
Telefones:________________________ /__________________________
Endereço Electrónico:___________________________________________________

Eu

__________________________________________________responsável

por

esta

candidatura, assumo inteira responsabilidade pela exatidão de todas as declarações
constantes neste processo de candidatura e declaro que tomei conhecimento e cumprirei as
Normas de Participação no “Concurso de Montras Braga à Janela”
O interessado____________________________________________, Braga___/___/____

Esta ficha de candidatura deve ser enviada até 4 de junho de 2018
Endereço Eletrónico: eventos@acbraga.pt
Correio Postal: Associação Comercial de Braga – Rua D. Diogo de Sousa, nº91, Apartado 58,
4711–909 Braga

