REGULAMENTO CONCURSO INFANTIL DE FANTASIAS DO
SOBRAL SHOPPING
1. DO CONCURSO
1.2. O concurso infantil de fantasias é uma iniciativa do Sobral Shopping a se realizar no dia 24
de fevereiro de 2019.
1.3. O concurso tem como objetivo a escolha das melhores fantasias infantis.
1.4. O concurso é dividido em 02 categorias:



Categoria Baby de 0 a 05 anos
Categoria Kids de 06 a 10 anos

1.5. O concurso só será realizado mediante inscrição de no mínimo 05 participantes e máximo
de 30 participantes.
1.6. Ao realizar a inscrição, o responsável aceita as cláusulas previstas neste regulamento e
autoriza o uso da imagem dos menores acompanhados pelo mesmo para fins de divulgação,
publicidade e uso interno do Sobral Shopping.
2. DOS PARTICIPANTES
2.1. Participarão do concurso crianças com idade de 0 a 10 anos (masculino e feminino)
devidamente autorizada e acompanhada do respectivo responsável.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas através do e-mail:
inscricao@sobralshopping.com.br com as seguintes informações:





Nome do Responsável;
Telefone celular para contato;
Nome da Criança;
Idade da Criança;

3.2. O período das inscrições será de 07 a 15 de fevereiro até às 22h, podendo haver
prorrogação a critério da organização do evento. Limite de 20 participantes por categoria.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone 88 3614-3031.
3.3. Cada inscrito deverá doar 01kg de alimento não perecível que serão doados para uma
instituição da cidade de Sobral.
4. DO JULGAMENTO
4.1. Cada criança deverá desfilar uma única fantasia.
4.2. A mesa de jurados será composta por convidados do Sobral Shopping.

4.3. Não poderão participar crianças parentas dos jurados, caso aconteça, a criança será
desclassificada.
4.4. O julgamento será feito durante o evento conforme votação da comissão e será anunciado
entre as pessoas presentes.
5. DAS CATEGORIAS
5.1. Das crianças participantes, apenas 05 fantasias serão classificadas por categoria.
5.2. Os critérios analisados serão: desenvoltura e alegoria.
a) Entende-se por desenvoltura, a criança que durante sua participação se destacar por
incorporar um personagem ou ainda interagir com sua fantasia.
b) Entende-se por alegoria, a fantasia que contiver elementos alegóricos que enriqueçam sua
apresentação e que mais se interagir com o público.
6. DA PREMIAÇÃO
6.1. Apenas 05 fantasias de cada categoria irão para a final.
6.2. Serão vencedores da final, 03 fantasias da categoria Baby e 03 fantasias da categoria Kids.
6.3. A premiação das categorias


0 a 05 anos

1° LUGAR: R$ 300,00 em compras no Sobral Shopping
2° LUGAR: R$ 200,00 em compras no Sobral Shopping
3° LUGAR: R$ 100,00 em compras no Sobral Shopping


06 a 10 anos

1° LUGAR: R$ 300,00 em compras no Sobral Shopping
2° LUGAR: R$ 200,00 em compras no Sobral Shopping
3° LUGAR: R$ 100,00 em compras no Sobral Shopping
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Ao participar do concurso, o inscrito cede os direitos de utilização de imagem para
divulgação do evento.
7.2. Fica a organização do evento e ao corpo de jurados a responsabilidade de decidir sobre
qualquer eventualidade.

