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I CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA DO ALPHAVILLE SALVADOR 2 

 

CAPÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO  

Art. 1º – O I Concurso de Decoração Natalina do Alphaville Salvador 2 é uma produção do 

Clube/Área de Lazer da Associação Alphaville Salvador 2 doravante designado ORGANIZADOR 

do Concurso de Decoração Natalina.  

 

CAPÍTULO II – DO OBJETIVO DO CONCURSO  

Art. 2º – O I Concurso de Decoração Natalina do Alphaville Salvador 2 tem como objetivo 

primordial despertar o interesse dos moradores a fazer a decoração natalina luminosa em 

frente às suas residências, visando o embelezamento do Loteamento  no período das festas 

comemorativas do Natal, representando a tradição do natal, mantendo o espírito natalino de 

fraternidade, respeito e amor ao próximo.  

Art. 3º – O Concurso consiste na seleção e premiação das decorações natalinas inscritas e 

deve contemplar as casas (como habitações unifamiliares) com as melhores decorações 

natalinas.  

 

CAPÍTULO III – DOS PARTICIPANTES  

Art. 4º – Poderão participar do referido concurso os proprietários, locatários de residências 

(casas), localizados no Loteamento, que inscreverem a decoração natalina no período e nas 

condições previstas neste regulamento.  

Parágrafo Primeiro: Fica vedada a participação de Membros da Comissão organizadora 

e Julgadora.   

 

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES  

Art. 5º – A participação é limitada aos moradores. As inscrições serão ilimitadas e gratuitas, 

realizadas no período de 14 a 30 de novembro de 2018.  

Art. 6º – Para participar do concurso os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, 

anexa a este regulamento, e entregar na Associação Alphaville Salvador 2, das 07h30 às 12h30 

e das 13h30 às 17h30, de segunda a quinta-feira, e das 07h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30 

na sexta-feira, ou enviar a ficha de Inscrição para o e-mail: clube@alphaville2.com.br, até o dia 

30 de novembro de 2018.  

Art. 7º – O participante poderá consultar o regulamento na Associação Alphaville Salvador 2, 

das 07h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a quinta-feira, e das 07h30 às 12h30 e 
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das 13h30 às 16h30 na sexta-feira, ou fazer o download do regulamento e da ficha de inscrição 

através do site da Alphaville Salvador 2 (www.alphaville2.com.br). 

Art. 8º – No ato da inscrição os concorrentes deverão declarar que concordam integralmente 

com as normas e disposições contidas no presente Regulamento, eximindo os organizadores 

de quaisquer responsabilidades quanto a eventuais danos e prejuízos que venham a ser 

causados ao concorrente ou a terceiros.  

 

CAPÍTULO V – DA COMISSÃO JULGADORA  

Art. 9º – A Comissão Julgadora será nomeada pelo Presidente do Comitê Executivo e Diretoria 

Social, por meio de Decreto, sendo composta por 03 (três) membros. 

Art. 10º – A decisão da Comissão Julgadora é soberana e irrecorrível.  

 

CAPÍTULO VI – DO JULGAMENTO  

Art. 11º – A Comissão Julgadora realizará no período de 03 (três) a 14 (quatorze) de dezembro 

de 2018, visitas às casas inscritas para análise e julgamento. Portanto, no dia 01/12/2018, as 

mesmas deverão estar decoradas e prontas para visita dos integrantes da Comissão Julgadora.  

Art. 12º – O julgamento das decorações será feito pela Comissão Julgadora, observando os 

seguintes critérios:  

I – Espírito Natalino;  

II – Criatividade e Originalidade;  

III – Beleza;  

IV – Iluminação. 

Art. 13º – No julgamento das decorações, cada membro da Comissão Julgadora, atribuirá 

pontos, na escala de 0 (zero) a 10 (dez), a cada item, à decoração de cada participante do 

Concurso.  

Art. 14º – Para efeito de julgamento somente será analisada a decoração na parte externa 

das casas, visíveis a partir da rua.  

Art. 15º – A Comissão julgadora reserva o direito de desclassificar decorações inscritas, se 

julgar que não atendem aos critérios estabelecidos no artigo 12° deste regulamento.  

Art. 16º – Os jurados entregarão as notas, impreterivelmente no dia 17/12/2017, até as 17h30, 

para a ORGANIZADORA para apuração. 

 

 



4 
 

CAPÍTULO VII – DOS RESULTADOS  

Art. 17º – A soma dos pontos atribuídos a cada item julgado e somados em seguida, será o 

“resultado final obtido pelo concorrente”.  

Art. 18º – Havendo empate entre os concorrentes, nos resultados finais, será desempatada 

levando-se em conta, pela ordem, os seguintes critérios:  

I – visibilidade da decoração; 

II – o local utilizado para a decoração;  

III – o tamanho da decoração.  

Art. 19º – O resultado oficial do I Concurso de Decoração Natalina do Alphaville Salvador 2 

será divulgado no dia 20/12/2018  através do site www.alphaville2.com.br e do perfil oficial da 

Associação Alphaville Salvador 2 no instagram: @alpha2ssa 

 

CAPÍTULO VIII – DA PREMIAÇÃO  

Art. 20º – Serão premiadas as 3 (três) decorações que obtiverem os melhores resultados finais.  

Art. 21º – Serão indicados 03 (três) ganhadores entre as residências participantes, conforme 

descrito a seguir:  

1º Prêmio – 01 par de ingressos para o Réveillon (A mesa será definida pela comissão 

organizadora, não inclui bebidas);  

2º Prêmio – R$ 150,00 em serviços do Alpha Beleza.  

3º Prêmio – R$ 120,00 de Consumo de Restaurante. 

CAPÍTULO X – DO CALENDÁRIO  

Art. 22º – Fica definido o seguinte calendário para o I Concurso de Decoração Natalina:  

I – de 14 a 30 de novembro de 2018, inscrições dos participantes;  

II – de 03 a 14 de dezembro de 2018, julgamento das decorações;  

III – 20 de dezembro de 2018, resultado final; 

IV – 21 de dezembro, entrega das premiações na Associação.  

CAPÍTULO XIX – DISPOSIÇÕES GERAIS:  

Art. 23º – Os Organizadores não se responsabilizam pelos gastos auferidos pelos participantes, 

destinados à campanha de incentivo da decoração natalina.  

Art. 24º – É vedada a participação dos membros da Comissão Organizadora, Comitê Executivo 

e Comissão Julgadora no Concurso de Decoração Natalina.  
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Art. 25º – Os responsáveis legais pelo imóvel inscrito neste Concurso autorizam os 

organizadores do mesmo a usar, a seu critério, as imagens dos imóveis na divulgação do 

Concurso em qualquer tipo de mídia, sem qualquer ônus aos promotores do Concurso.  

Art. 26º – Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos 

membros do Comitê Executivo, Comissão Julgador, Comissão Organizadora do I Concurso de 

Decoração Natalina. Os membros da Comissão Julgadora têm autoridade e autonomia sobre a 

análise da decoração de Natal e suas decisões serão definitivas, não cabendo quaisquer 

recursos.  

Art. 27º – Os Organizadores, de forma soberana, detêm do direito de encerrar e/ou modificar 

pontos específicos do presente Concurso de Decoração Natalina em caso de fraude, 

dificuldade operacional ou qualquer outro fator que possa comprometer a integridade e 

licitude deste.  

 

 

Salvador, 14 de Novembro de 2018. 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Maria Eguinauria Menezes 

Diretora Social 

 

Marilia Seixas  

Presidente do Comitê Executivo 

 

Rodrigo Santana 

Coordenador do Club House e Esportes 


