IV CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL EM ALFRAGIDE
Regulamento
A Junta de Freguesia de Alfragide, promove a realização do IV concurso de Montras de Natal em Alfragide, durante a
época natalícia com o seguinte regulamento:
1. O presente regulamento, dispõe sobre as regras de funcionamento do Concurso de Montras de Natal.
2. O concurso destina-se aos comerciantes da Freguesia de Alfragide sendo a inscrição, GRATUITA.
3. A inscrição deverá ser feita nas instalações da Junta acompanhada da ficha de inscrição até ao dia 2 de
Dezembro.
4. Os comerciantes podem concorrer com uma ou mais montras, devendo no acto de inscrição mencionar o
número das mesmas com a sua denominação e morada do respectivo estabelecimento.
5. As montras terão obrigatoriamente um cartaz de identificação com o respectivo número alusivo a este
evento, fornecido pela junta.
6. O tema das montras deverá ser alusivo à Quadra Natalícia.
7. As montras a concurso, devem estar expostas entre os dias 2 de Dezembro 2016 a 6 de Janeiro de 2017.
8. A classificação será atribuída mediante uma votação online efectuada pelos habitantes de Alfragide no sitio
da internet www.freg-alfragide.pt, ou pessoalmente na secretaria da junta. Esta mesma votação terá lugar
de 5 de Dezembro 2016 a 6 de Janeiro de 2017.
9. Em caso de empate o Executivo da Junta, terá voto de qualidade.
10. Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados tendo em conta a decoração mais bonita, mais
original e mais apelativa. Os prémios são:
1º - Anúncio gratuito no Jornal das Regiões ¼ página + Sítio Internet + placa alusiva ao evento.
2º - Sítio Internet + Placa alusiva ao Evento.
3º - Sítio Internet + Placa alusiva ao Evento.

A todos os participantes, será oferecida uma lembrança de participação.
11. O Júri, reserva-se no direito de não atribuir um ou mais prémios bem como reserva o direito de poder
atribuir menções honrosas ou outro tipo de prémios não previstos no presente regulamento.
12. A entrega de prémios será efectuada em Fevereiro pela altura das comemorações do Aniversário da Junta
em local e data a designar.
13. Os resultados finais do Concurso, serão divulgados a partir do dia 16 de Janeiro de 2017 no sítio da internet
www.freg-alfragide.pt.

