
CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA  

  “NATAL DE MILAGRES em DUAS BARRAS” 

Edição  2021 

 

REGULAMENTO 

 

 

1. DO OBJETIVO:  

 

1.1. O objeto do presente Concurso é a seleção de casas decoradas com motivos natalinos, 

localizadas no município de Duas Barras, durante o evento “NATAL DE MILAGRES EM 

DUAS BARRAS - 2021”;  

 

1.2. O Concurso é de natureza cultural e turística e terá por objetivo: 

 

1.2.1. Fomentar a cultura e tradições natalinas;  

 

1.2.2. Tornar Duas Barras mais bela e atraente durante o período de natal, fomentando o 

turismo;  

 

1.2.3. Criar um ambiente agradável e convidativo para a população e visitantes;  

 

1.2.4. Estimular as vendas de final de ano, aquecendo o comércio local;  

 

1.3. O Concurso premiará  a casa com a decoração mais bonita  de Duas Barras, durante 

o período “NATAL DE MILAGRES EM DUAS BARRAS - 2021” (28 de novembro/2021 a 

06/01/2022) 

 

 1.4. A ornamentação submetida à avaliação deverá ser instalada nas fachadas e/ou jardins 

das residências de Duas Barras. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO:  

 

2.1. Poderão participar do Concurso somente residências em qualquer localidade pertencente 

ao município de Duas Barras; 

 

2.2. Para concorrer,  o candidato deve ser o proprietário ou o locatário, residente no imóvel, 

conforme declaração constante na ficha de inscrição;   

 

3. DAS INSCRIÇÕES:  

 

3.1. Para participar, o candidato deverá preencher o formulário no endereço eletrônico 

https://forms.gle/DUebC6Ld5zGP8s628   até o dia 12 de dezembro anexando uma foto da 

fachada da casa, em boa qualidade, com nome do proprietário, endereço e telefone de 

contato.  

 

3.2. A inscrição de qualquer participante estará sujeita ao atendimento do presente 

Regulamento;  

https://forms.gle/DUebC6Ld5zGP8s628


 

4. DA PREMIAÇÃO:  

 

4.1. O Concurso premiará as 3 melhores decorações residenciais de natal com cestas de 

produtos natalinos e certificados.  

 

 

5. DA AVALIAÇÃO E ESCOLHA:  

 

5.1 - As 03 (três) residências com as mais bonitas decorações natalinas serão escolhidas por 

júri popular, em votação por meio de endereço eletrônico; 

 

5.2 - A votação estará aberta nos dias 15, 16 e 17 de dezembro.  

 

5.3 - Cada perfil que acessar o formulário só poderá votar 1 vez, mas com opção de escolher 

quantas casas inscritas quiser.  

 

5.4 - Para critério de avaliação sugere-se observar: 

 5.4.1 - Criatividade 

 5.4.2 - Presença de elementos significativos representando o Natal 

 5.4.3 - Beleza do conjunto 

 

5.5 - Em caso de empate na votação popular, o desempate será feito pelo Conselho Municipal 

de Turismo.  

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

 

6.1 - O resultado será divulgado no dia 18 de dezembro, através das redes sociais da Secultur 

e da Prefeitura de Duas Barras e os ganhadores serão notificados pelo contato disponibilizado 

no ato da inscrição; 

 

6.2 - A entrega dos prêmios está prevista para o dia 21 de dezembro, com hora e e local a 

ser acordado com os contemplados.  

 

7. DA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ DOS PARTICIPANTES:  

 

7.1. Os participantes autorizam, no momento de sua inscrição, a cessão de seu uso de 

imagem e voz, em qualquer meio ou plataforma, sem que para isso ocorra remuneração ou 

compensação de qualquer espécie para qualquer destas atividades.  

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

8.1. A decoração natalina deverá permanecer montada até, no mínimo, o dia 18 de dezembro 

de 2021, sob pena de desclassificação do participante, e, se for o caso, da perda do direito 

ao recebimento do prêmio;  

 



8.2.  Todas as despesas com a decoração, material ou mão de obra, correrão, 

exclusivamente, por conta do candidato, não havendo qualquer tipo de ajuda de custo, prévia 

ou indenizatória, por parte da Prefeitura Municipal de Duas Barras 

 

8.3. O candidato é responsável pela observância das normas de segurança para a montagem 

e manutenção da decoração, sobretudo no que diz respeito às instalações elétricas, sendo 

de sua inteira e exclusiva responsabilidade qualquer dano causado ao seu imóvel, aos 

residentes ou a terceiros, em função da ornamentação;  

 

8.4. A decoração não poderá sofrer qualquer alteração durante o período compreendido entre 

a data da inscrição e a divulgação dos resultados, sob pena de desclassificação do 

participante, e, se for o caso, perda do direito ao recebimento do prêmio;  

 

8.5. Não fará parte da decoração, a eventual decoração instalada pela Prefeitura Municipal 

de Duas Barras nas vias públicas;  

 

8.6. Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão dirimidos pelos membros da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duas Barras.  


