CONCURSO DE FANTASIA INFANTIL
REGULAMENTO
1] PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do Concurso de Fantasias Infantil SAMBHAWAII 2020 crianças com faixa etária de
00 a 10 anos (masculino e feminino), divididas em três categorias: de 00 a 03 anos; de 04 a 06 anos; de
07 a 10 anos, devidamente inscritas no concurso sendo sócios do Clube ou convidados.
2] INSCRIÇÃO
Para realização das inscrições faz-se necessário o preenchimento da ficha de inscrição, com a autorização
dos pais ou responsáveis.
Valor da inscrição: 1kg de alimento não perecível, sendo este obrigatório.
Período: 05 de março de 2020 a 13 de março de 2020 na secretaria do Clube ou no dia 14/03/2020 das
16:00 às 16:45 no local do evento (Salão de inverno).
3] ITEM OBRIGATÓRIO
O tema de cada fantasia é de escolha livre, porém um dos requisitos avaliados pelo Júri será “O Cabelo
Maluco”. Podendo ser cabelo colorido, penteado criativo ou acessórios como tiara, chapéu etc....
OBS: Obrigatório uso de fantasia.
4] JÚRI
O júri será composto de 05 membros, sendo que 01 (um) será escolhido da plateia, que escolherão os
três melhores concorrentes de cada categoria, levando em consideração os seguintes critérios:
Fantasia: originalidade.
Item Obrigatório: O Cabelo Maluco
Apresentação: descontração da criança.
Torcida: quantidade e animação.
Inscrição antecipada: Todos que realizarem suas inscrições até dia 13/03 ganham 5 pontos iniciais.
5] DISPOSIÇÕES GERAIS
O desfile dos participantes do Concurso de Fantasia Infantil do Sambhawaii 2020 será realizado no dia 14
de março de 2020, a partir das 17:30horas, devendo os concorrentes estarem presentes 30 (trinta)
minutos antes do início, já devidamente fantasiados e acompanhados do(s) pai(s) e ou responsável (eis),
local salão de inverno. Haverá premiação para os classificados em 1°, 2° e 3° lugares das três
categorias/ sócios e convidados. Todos os participantes receberão prêmio de Participação.
6] MAIORES INFORMAÇÕES
Site do Clube ou através do fone:
47 9 9657 0099

