REGULAMENTO DO CONCURSO/EXPOSIÇÃO DE NATAL 2019
TEMA – “ESTRELA DE NATAL”
1.º
ORGANIZAÇÃO
O Concurso/Exposição de Natal de 2019 tem como tema “Estrela de Natal”, sendo organizado pela
Câmara Municipal da Maia através do Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.
2.º
DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO
O Concurso/Exposição da “Estrela de Natal” realizar-se-á no Centro Comercial Maia Jardim, entre
os dias 11 de dezembro de 2019 e 06 de janeiro de 2020.
3.º
PARTICIPANTES
Podem participar no Concurso/Exposição da “Estrela de Natal” os Jardins-de-infância, Escolas do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, Escolas do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico, Escolas Secundárias, Centros de Dia
e Lares do Concelho da Maia (públicos ou privados).
Cada instituição pode fazer-se representar por dois trabalhos.
4.º
INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser efetuadas até ao dia 05 de dezembro de 2019, através do envio de email
para o endereço quintadagruta@cm-maia.pt, indicando o nome da entidade participante, nome do
responsável e tipo de materiais utilizados.

5.º
MATERIAIS UTILIZADOS
Os trabalhos apresentados devem ser realizados com materiais naturais e/ou reciclados e/ou
reutilizados.
6.º
DIMENSÕES
Os trabalhos não podem exceder os 100 cm de altura, devendo ser construídos em cima de uma base
de 100 cm de comprimento por 100 cm de largura (1m2). A base deve ser resistente por forma
a sustentar eficazmente o trabalho. Por questões de normalização, os trabalhos que não apresentem
as medidas definidas não poderão ser aceites para concurso.
Os trabalhos devem apresentar uma placa identificativa, colada de forma visível, para que os visitantes
possam identificar facilmente qual a instituição autora do trabalho.
7.º
LOCAL E DATA DE ENTREGA
Os trabalhos deverão ser entregues nas instalações do Complexo de Educação Ambiental da Quinta da
Gruta até ao dia 06 de dezembro de 2019.
Até ao dia 03 de dezembro de 2019, e se previamente solicitado, procederemos ao levantamento dos
trabalhos diretamente na instituição.
8.º
LEVANTAMENTO DO TRABALHO NO FINAL DA EXPOSIÇÃO
As instituições participantes devem proceder ao levantamento dos respetivos trabalhos entre os dias 08
e 10 de janeiro de 2020 no Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta. Se previamente
solicitado procederemos à sua entrega na instituição.
A entidade organizadora da Exposição não se responsabiliza pelos trabalhos que não forem levantados
dentro deste período, assim como, não se responsabiliza por eventuais danos que possam ocorrer nos
mesmos durante o período de exposição e transporte.

9.º
PRÉMIOS
A cerimónia de entrega de prémios decorrerá no Centro Comercial Maia Jardim no dia 06 de janeiro
de 2020.
Os prémios a atribuir aos três melhores trabalhos em exposição serão oferta do Centro Comercial Maia
Jardim.
10.º
Júri
O júri será composto pelas seguintes entidades:
- Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta - Câmara Municipal da Maia;
- Direção do Centro Comercial Maia Jardim.

