REGULAMENTO DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA

LUZ E MAGIA (RESIDÊNCIAS)
Sobre o concurso
O concurso de decoração natalina Luz e Magia é uma iniciativa da CDL/Associação Empresarial de
Maravilha, Núcleo de Desenvolvimento Comercial e Prefeitura de Maravilha, por meio da Secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo, com o objetivo de incentivar o espírito de natal na comunidade, por
meio da decoração externa de residências, além de embelezar a cidade e atrair turistas da região.

Inscrições
Poderão se inscrever no concurso proprietários de residências localizadas no município de
Maravilha/SC. As inscrições deverão ser realizadas no período de 4 de novembro a 4 de dezembro de
2015, mediante entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida na CDL/Associação Empresarial
de Maravilha ou na Prefeitura Municipal. As fichas poderão ser retiradas nestes locais ou baixadas
(neste link).
Serão desclassificadas as fichas de inscrição que não estiverem com todos os itens preenchidos.

Avaliação
A avaliação das residências será realizada mediante voto da comissão organizadora (peso 6) e voto
popular via internet (peso 4), somando-se o máximo de 10 pontos. Deverão ser avaliados os seguintes
critérios na área externa das residências: criatividade, originalidade e espírito natalino.
A decoração das residências deverá, obrigatoriamente, estar pronta até o dia 4 de dezembro de 2015.
Avaliação da comissão: A comissão organizadora do concurso fará a avaliação dos inscritos entre os
dias 10 e 15 de dezembro de 2015, por meio de visitas às residências. A nota final da comissão
organizadora terá peso 6.
Avaliação popular: A população poderá votar via internet, no período de 10 e 15 de dezembro de 2015.
Na página da CDL/Associação Empresarial de Maravilha no Facebook serão divulgadas as fotos de
todas as residências inscritas. As três fotos que tiverem o maior número de curtidas ao final do prazo
(dia 15) somarão pontos na nota da comissão organizadora.

A média de notas da comissão organizadora (com peso 6) somar-se-á à nota da votação popular. A
residência com maior número de curtidas no Facebook somará 4 pontos; a residência com o segundo
maior número de curtidas somará 3,5 pontos; e a residência com o terceiro maior número de curtidas
somará 3 pontos na nota final.

Premiação
Os três primeiros colocados (que somarem mais pontos) serão premiados. O primeiro colocado
ganhará um televisor, uma foto personalizada da residência e uma cesta de Natal. O segundo
colocado ganhará um aparelho DVD, uma foto personalizada da residência e uma cesta de Natal. O
terceiro colocado ganhará uma foto personalizada da residência e uma cesta de Natal.
Os vencedores serão divulgados e premiados no dia 20 de dezembro de 2015, às 20h, durante evento
do Natal Regional Luz e Magia, tendo como local a Praça Pe. José Bunse.

Informações
Mais informações sobre o concurso de decoração natalina Luz e Magia podem ser obtidas junto à
CDL/Associação Empresarial de Maravilha, situada na Avenida Maravilha, nº 203, Centro de
Maravilha/SC, ou pelo telefone (49) 3664-0414.
Maravilha/SC, 20 de outubro de 2015.
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