V "CARNAVALZIM" CONCURSO DE FANTASIAS
(Mariana/MG)

REGULAMENTO

1. INTRODUÇÃO
O “CARNAVALZIM” de Mariana objetiva criar um espaço de qualidade para que crianças e seus familiares
possam brincar no Carnaval de Mariana com alegria e segurança e celebrar a infância e a cultura brasileira.
O projeto é organizado pelo Clube Osquindô, em parceria com a Prefeitura Municipal de Mariana, e
acontecerá no dia 03 de Março , das 14h as 16h, na Praça Gomes Freire, espaço montado, especialmente,
para receber todas as crianças, inclusive as que cresceram, com diversas atividades. Nesse contexto, será
realizado o V CONCURSO DE FANTASIAS PARA CRIANÇAS.
2. DOS PARTICIPANTES
Poderão participar do CONCURSO DE FANTASIAS, crianças inscritas de acordo com este regulamento,
que tenham entre 03 (três) a 12 (doze) anos de idade, devidamente autorizadas e acompanhadas pelo
respectivo responsável, com maioridade. Na categoria Bloco Família, poderão se inscrever com no mínimo 3
pessoas fantasiada.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições estarão abertas a partir de 11/02/2018 e poderão ser feitas:
• Na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Rua Direita, n° 93, centro), das 10h as 17h;
• No Clube Osquindô (Passagem de Mariana), das 10h as 13h e de 15h as 18h;
• Pela internet, acessando o link, que estará disponível em www.osquindo.com.br e fb.com/clubeosquindo
• Não serão feitas inscrições no dia do Concurso de Fantasias.
3.2. A inscrição é gratuita e deverá ser feita por um adulto, maior de 18 anos, que preencherá todas as
informações da ficha de inscrição e se responsabilizará como responsável pelo candidato.
3.3. Os responsáveis autorizam o Clube Osquindô e a Prefeitura Municipal de Mariana, organizadores do
concurso, a registrar imagens (foto e vídeo) dos inscritos, sem qualquer pagamento de ônus, as quais podem
ser utilizadas para fins de divulgação e publicidade.
3.4. Ao preencher a ficha, que deverá ser assinada no dia do concurso, o responsável pelo candidato declara
estar ciente e em pleno acordo com as regras deste concurso.
4. SOBRE AS CATEGORIAS
- CRIATIVA: Animais, princesas e príncipes, fadas, feiticeiros, super heróis, vilões e outros personagens ou
qualquer fantasia criativa ,podem participar, mas, vale lembrar que é preciso usar a criatividade para
surpreender os jurados e o público. O número máximo para esta categoria será de 20 inscritos (faixa etária
03 a 06 anos) e 20 inscritos (faixa etária 07 a 12 anos).
- BLOCO FAMÍLIA: Crianças, adolescentes, jovens, mamãe, papai, titio, titia, vovó, vovô, responsável,
primo, prima, etc... com no mínimo 3 pessoas que deverão estar fantasiadas.Não há tema específico para as
fantasias desta categoria.

5. SOBRE O DESFILE
5.1. O desfile será iniciado às 15h e os participantes, acompanhados pelos responsáveis, deverão comparecer
à Praça Gomes Freire, no dia do desfile, até as 14h30, para confirmar sua participação, em local devidamente
sinalizado. Caso o candidato não compareça até o horário limite (14h30), será desclassificado.

6. SOBRE O JULGAMENTO e PREMIAÇÃO
6.1. Os jurados serão escolhidos pela equipe organizadora do Carnavalzim, sendo que o corpo será composto
por 3 pessoas, a serem apresentadas no dia/hora do evento.
6.2. Serão premiados da seguinte forma:
- Faixa etária 3 a 6 anos – 1º, 2º e 3º lugar (troféu)
- Faixa etária 7 a 12 anos – 1º, 2º e 3º lugar (troféu)
- Na categoria Bloco Família, apenas o 1º lugar receberá o troféu
6.3. A contagem dos pontos se dará, imediatamente, após o desfile e o anúncio dos vencedores e entrega dos
troféus será no mesmo dia.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Os casos não previstos no regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, cujas decisões são
soberanas e inapeláveis;
7.2. A equipe organizadora espera que o Carnaval seja um espaço de brincadeira e diversão e que o concurso
de fantasias estimule crianças e adultos a se fantasiarem para se divertir no Carnaval de Mariana!
8. INFORMAÇÕES
Associação Clube Osquindô
Rua do Comércio, 625, Passagem de Mariana – Mariana
Telefone: (31)3557-5260 / 99390-5713
E-mail: producao@osquindo.com.br
www.osquindo.com.br | fb.com/clubeosquindo

