
Normas de Participação Concurso “Montras em Flor ‘22”

1. O presente regulamento estabelece as regras do concurso «Montras em Flor ‘22».

2. O concurso destina-se a todos os agentes do comércio local do concelho de Penafiel que possuam
estabelecimentos comerciais e/ou de serviços com montra visível ao público.

3. O objetivo do mesmo é eleger as melhores montras do concelho e tem por objetivo estimular e valorizar o
comércio local, tornando-o mais atrativo durante o evento “Flores & Sabores ‘22” e, simultaneamente,
promover a dinamização turística do Concelho.

4. O presente concurso é organizado pela Associação Empresarial de Penafiel (AEP) com o apoio da Câmara
Municipal de Penafiel e da Junta de Freguesia de Penafiel, adiante denominada de “Organização”.

5. O concurso realizar-se-á de 23 de abril a 1 de maio (23h59) de 2022 e os estabelecimentos a concurso
deverão apresentar durante este período nas suas montras elementos alusivos à temática em concurso
utilizando, preferencialmente, os artigos ou produtos comercializados no seu estabelecimento.

6. A inscrição é de carácter gratuito, e pressupõe o preenchimento da respetiva Ficha de Inscrição que deve ser
obrigatoriamente preenchida e submetida no sítio da internet www.aepenafiel.pt, até ao dia 19 de abril de
2022.

7. As montras a concurso deverão estar expostas durante o período desta iniciativa, período durante o qual um
Júri constituído para o efeito, fará a avaliação. O júri é composto por um representante de cada uma das três
entidades que compõem a Organização, e de acordo com os seguintes critérios:
a) Harmonia e estética do conjunto; b) Originalidade; c) Criatividade; d) Materiais utilizados.

8. A cada um dos critérios será atribuída uma pontuação de 1 a 10 pontos. O somatório de todos os pontos
determinará a classificação e em caso de igualdade de pontuação o desempate será efetuado por sorteio a
realizar pela Organização.

9. São atribuídos prémios aos três primeiros classificados, de acordo com a indicação do Júri, bem como um
certificado de participação a todos os concorrentes:

10. Prémios:

1º Classificado: Jantar e estadia de uma noite para 2 pessoas

2º Classificado: Estadia de uma noite para 2 pessoas

3º Classificado: Jantar para 2 pessoas num restaurante à escolha (participantes do Petiscando 2021)

11. A entrega dos prémios decorrerá após o final do concurso, em data e local a designar pela Organização.

12. As dúvidas que surjam na aplicação do presente regulamento são esclarecidas pela Associação Empresarial de

Penafiel através do contacto 255 718 020 (*4) ou pelo email eventos@aepenafiel.pt.

13. A participação no Concurso Montras em Flor, implica a aceitação integral destas Normas de Participação.

http://www.aepenafiel.pt

