REGULAMENTO
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__________________________________________________________________________________________________________________________

APRESENTAÇÃO

O presente documento define as regras a que deve obedecer o Concurso de Presépios organizado
pelo Município de Porto Moniz.
Esta iniciativa tem como objetivos principais enfatizar a época natalícia, sensibilizar e incentivar a
comunidade local para a tradição cultural da construção de presépios e a sua importância como
marca da época, envolvendo as diferentes instituições, tendo em vista, dinamização e atracão de
visitantes ao nosso Concelho.
OBJETIVOS

a) Enfatizar a época natalícia;
b) Sensibilizar e estimular a comunidade local para a tradição da construção de presépios e a
sua importância como marca desta época;
c) Impulsionar a manifestação artística e estimular o espírito criativo;
d) Promover o envolvimento das diferentes instituições do concelho.
INSCRIÇÕES

Este concurso está aberto a toda a comunidade (associações, clubes, escolas/turmas, grupos
da catequese e instituições de caráter social do Concelho).
Todos os interessados em participar no concurso poderão proceder à sua inscrição até ao dia
30 de novembro de 2018, no Município de Porto Moniz, durante o horário normal de expediente
ou ainda por correio eletrónico, através do seguinte endereço: geral@portomoniz.pt.
APRESENTAÇÃO/EXPOSIÇÃO

O Concurso de Presépios deve obedecer aos princípios de liberdade de participação, de
igualdade de condições e de oportunidades dos participantes.
Os presépios deverão ser montados entre os dias 5 e 8 de dezembro e retirados após o dia 6
de janeiro de 2019;
Estes trabalhos terão que ficar expostos permanentemente, no Espaço Multiusos do Porto
Moniz, do dia 09 de dezembro até ao dia 06 de janeiro de 2019, inclusive;
A decoração do espaço, montagem e desmontagem dos presépios é da exclusiva
responsabilidade dos concorrentes;
Os presépios a concurso deverão apresentar dimensões compreendidas entre
150cmx150cm e 200cm x 200cm.
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DIVULGAÇÃO DO CONCURSO

A divulgação deste concurso será feita pela afixação de cartazes e através das redes sociais, estando
as respetivas regras de participação disponíveis para consulta no Portal do Município e no
atendimento da Câmara Municipal.
AVALIAÇÃO/PRÉMIOS

A avaliação e escolha dos melhores Presépios serão feitas pelos visitantes à exposição.
As inscrições são limitadas a vinte concorrentes, por ordem de inscrição.
Cada visitante terá direito a votar no presépio favorito uma única vez.
Aos presépios mais votados serão atribuídos os seguintes prémios:
- 1.º Classificado – 200 €
- 2.º Classificado – 150 €
- 3.º Classificado – 100 €
- Prémio Participação – 50€ (acumulável com os valores previstos aos três primeiros classificados)
RESULTADOS

A divulgação pública dos resultados é da responsabilidade do Município de Porto Moniz e será feita
através da contagem pública, no dia 6 de janeiro.
ENTREGA DE PRÉMIOS

A entrega dos prémios é da responsabilidade do Município de Porto Moniz e realiza-se no dia da
divulgação dos resultados.
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