
CONCURSO 
“VITRINES DE NATAL” 

Regulamento
CONCURSO DE VITRINES NATALINAS – MARATAÍZES-ES

1. OBJETIVO
1.1 O Concurso de Vitrines de Natal tem por objetivo incentivar a concepção de
decorações de vitrines de Natal e estimular a criatividade e as vendas de final
de ano. Com esta estratégia ter um comércio local mais bonito e atrativo para
o público.

2. PROMOÇÃO
2.1 O Concurso de Vitrines Natalinas é promovido pela Prefeitura Municipal de
Marataízes  através  da  Sala  do  Empreendedor  em  parceria  com  a  CDL
Marataízes.

3. INSCRIÇÕES
3.1 Cada participante poderá concorrer com apenas uma vitrine, no período do
concurso

3.2 Poderá participar do concurso, mediante inscrição, que deverá ser feita
através de ficha apropriada anexada ao presente regulamento, e entregue na
Sala do Empreendedor de Marataízes, na rua Joaquim Gomes, Bairro Cidade
Nova – Edificio Aruna, até o dia 22 de novembro de 2019, às 17h00.

3.3 Os dados na ficha de inscrição deverão estar corretos, claros, precisos e
completos, bem como deverá ser devidamente assinada pelo responsável da
empresa. 

3.4  A  inscrição  de  qualquer  participante  está  sujeita  ao  atendimento  das
disposições do presente regulamento.

4. PREMIAÇÃO
4.1  O Concurso  premiará  as  melhores  decorações,  do  primeiro  ao  terceiro
lugar, com a seguinte premiação:

1º Lugar
 – Troféu
_  R$  500,00  em  dinheiro  entregue  ao  Proprietário  para  repassar  aos
funcionários.
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 – 01 (um) mês de veiculação de um Outdoor no município de Marataízes.

2º Lugar
– Troféu 
– Rodízio de Pizzas para até 10 funcionários

3º Lugar
 – Troféu
 – Sobremesa para a equipe da loja, máximo até 10 funcionários

5. AVALIAÇÃO
A avaliação obedecerá aos seguintes critérios: data, criatividade, organização e
votação popular. Os jurados atribuirão para cada critério uma nota e a soma
pode  chegar  a  100  pontos,  sendo  vencedor  o  estabelecimento  comercial
(vitrine) que somar maior número de pontos.

5.1
Data (20 pontos) Vitrine entregue até o dia 02/12, após de (10 pontos);
Permanecer com a decoração montada até o dia 25 de dezembro de 2019 (10
pontos).

5.2
Criatividade e originalidade (40 pontos)
Desenvolvimento de temática natalina (15 pontos);
Diversidade  de  materiais  utilizados  para  a  confecção  do  cenário  vitrine  (5
pontos);
Aproveitamento e potencialização da luz para a criação do cenário vitrine ou
destaque de produtos (5 pontos);
Aproveitamento  de produtos  da  loja  na composição da  vitrine  ou no  tema
desenvolvido (5 pontos);
Interatividade com o público (10 pontos).

5.3
Organização e Limpeza (20 pontos)
Harmonia de cores (10 pontos);
Cuidado com o acabamento (5 pontos);
Limpeza geral do espaço vitrine (5 pontos).

5.4
Votação Popular (20 pontos)
Esta votação será realizada pelos clientes, em votação no link disponível no
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site da Prefeitura Municipal de Marataízes. O participante com maior votação
receberá 20 pontos

6. A COMISSÃO JULGADORA
6.1
A Comissão Julgadora será composta por 05 (cinco) membros indicados pela
Sala  do  Empreendedor  de  Marataízes  e  a  Diretoria  da  CDL  Marataízes,
composta  para  esta  finalidade,  e  que  não  terão  nenhuma  ligação  de
participação no Concurso ou com qualquer loja participante.

6.2
A  Comissão  Julgadora,  receberá  as  fichas  dos  participantes  e  visitará  os
estabelecimentos  no  período  de  02  de  2019  a  10  de  dezembro  de  2019,
portanto,  as  mesmas  deverão  estar  decoradas  e  prontas  para  a  visita  da
Comissão Julgadora. As vitrines que não possuírem nenhum tipo de decoração
serão  descartadas  e  eliminadas  no  momento  da  visita  pela  Comissão
Julgadora.

6.3
As vitrines serão fotografadas para registro e a comissão atribuirá notas para
os critérios de avaliação definidos neste regulamento.

6.4
A nota final da avaliação da vitrine será o resultado da soma das notas obtidas
nos quatro  critérios  (data,  criatividade,  organização e votação popular).  As
decisões da Comissão Julgadora serão soberanas, não cabendo a esta qualquer
oposição, ou espécie de recursos ou contestação.

6.5
Todos  os  inscritos  receberão  certificados  de  participação  com  as  notas
discriminadas.

7. RESULTADOS E ENTREGA DE PRÊMIOS
A divulgação dos resultados, bem como a entrega da premiação acontecerá no
dia 04 de janeiro de 2019, junto ao Sorteio de Natal da CDL Marataízes.

8. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DOS PARTICIPANTES:
Os  participantes  autorizam  a  utilização  de  seus  dados  e  imagens,  para
divulgação, na comunicação da Prefeitura Municipal de Marataízes

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1
A decoração deverá permanecer montada até o dia 25 de dezembro de 2019.
9.2
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A inscrição neste concurso implica total e absoluta na concordância com os
termos deste regulamento.
9.3
Os  custos  dos  materiais  e  da  montagem/desmontagem  são  de
responsabilidade  de  cada  participante,  bem  como,  o  participante  será
responsável pela instalação, segurança elétrica e estrutural dos ornamentos.
9.4
As vitrines não poderão sofrer alterações na decoração durante o período de
avaliação, apenas em exposição de mercadorias e respectivos preços.
9.5
O participante será responsável pela contratação e liberação de fornecedores
externos  para  a  realização  da  decoração,  inclusive,  montagem  e
desmontagem,  bem  como,  será  responsável  por  seus  atos  ou  por  seus
funcionários, representante, prepostos e/ou contratados praticados.
9.6
O  participante  não  poderá  ultrapassar  os  limites  internos  da  loja  para  a
decoração, ou seja, não podem utilizar espaços externos.
9.7
Não será cobrada nenhuma taxa para participação no presente concurso
9.8
Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos membros da
organização e coordenação do concurso.
9.9
O  regulamento  deste  concurso  estará  disponível  no  site
www.marataizes.es.gov.br e/na Sala do Empreendedor de Marataízes e no site
da CDL www.cdlmarataizes.com.br
9.10
O participante libera o uso da imagem da vitrine para divulgação do concurso
nas mídias sociais da Prefeitura de Marataízes.
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FICHA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO VITRINES DE NATAL

Razão Social:

Nome Fantasia:

Sócio-Proprietário Responsável:

Endereço da Empresa:

Bairro: Telefone:

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA:

Declaro que estou ciente de todo o Regulamento do Concurso de Vitrines de Natal 2019, e
concordo com o mesmo na íntegra, ficando desde já autorizada a divulgação de nome e imagens

de minha empresa, em relação a participação no concurso.

Marataízes,                   de                                  de 2019

Empresa Participante:

Sócio – Proprietário:
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