CONCURSO DE FANTASIA INFANTIL
REGULAMENTO
1- PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do Concurso de Fantasia Infantil crianças com faixa etária
de 03 a 12 anos (masculino e feminino), divididas em duas categorias:
Infantil 1 - de 03 a 07 anos
Infantil 2 - de 08 a 12 anos, devidamente inscritas no concurso.
2- INSCRIÇÃO
Os responsáveis devem realizar a inscrição do candidato, na loja Wizard
localizada no Piso Japiim (1º andar) entre o período de 25 de fevereiro a 02 de
março. Poderão se inscrever até 100 crianças no total, preferencialmente 50
crianças por categoria, caso não sejam preenchidas todas as vagas, faremos
inscrições 2 horas antes do evento.
Período: 18 de fevereiro de 2019 a 02 de março de 2018 (ou no dia
03/03/2018 das 14h às 15h – Sujeito a disponibilidade de vaga).
Horário: das 10h às 22h.
Local: Loja Wizard localizada no Piso Japiim (1º andar).
3- JULGAMENTO
Será realizado por uma banca julgadora designada pela Administração do
Sumaúma Park Shopping, levando em consideração os seguintes critérios:
Fantasia: originalidade e beleza.
Performance: descontração da criança.
Serão utilizados como critérios de desempate a pontuação na performance e,
persistindo o empate, haverá o desempate por voto popular. Sendo que o
candidato que tiver recebido maior nota de performance será o ganhador, e
caso ainda persista o empate utilizaremos do voto popular das pessoas
presentes no evento para escolha do candidato.
4- DISPOSIÇÕES GERAIS
O desfile dos participantes do Concurso de Fantasia Infantil será realizado no
dia 03 de março de 2019, a partir das 16 horas, devendo os concorrentes estar
presentes 01 (uma) hora antes do início, já devidamente fantasiados e
acompanhados do(s) pai(s) e ou responsável (eis), na Praça de Alimentação do

Sumaúma Park Shopping. Haverá premiação para os classificados em 1°, 2° e
3° lugares das duas categorias.
Prêmios: Serão premiados conforme a classificação abaixo.
Categoria Infantil 1 - de 3 a 7 anos
1º lugar vale compras de 300,00 das lojas do Shopping
2º lugar vale compras de 200,00 das lojas do Shopping
3º lugar vale compras de 100,00 das lojas do Shopping
Categoria Infantil 2 - de 8 a 12 anos
1º lugar vale compras de 300,00 das lojas do Shopping
2º lugar vale compras de 200,00 das lojas do Shopping
3º lugar vale compras de 100,00 das lojas do Shopping
O prêmio é pessoal e intransferível e não pode ser convertido em dinheiro,
nem trocado por outro item.
Este concurso tem cunho exclusivamente cultural. O presente Regulamento
poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou cancelado, sem aviso prévio,
por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do
controle da Realizadora.
Os participantes e/ou responsáveis autorizam o uso de suas imagens em
divulgações diversas.
A participação neste Concurso implica a aceitação total e irrestrita de todos os
itens deste Regulamento.
O responsável do candidato (a) deve permanecer no local do evento, não
sendo permitido que o candidato (a) fique sozinho. Em caso de comportamento
e/ou linguajar inadequado, bem como atitudes agressivas, o candidato (a) será
automaticamente desclassificado.
O responsável autoriza, desde já, a utilização do nome, imagem e som de voz
do candidato, em qualquer um dos meios escolhidos pelo Sumaúma Park
Shopping, para divulgação desta Campanha, pelo período de 01 (um) ano
contado da data do evento e autorizam, também, a utilização de seus dados,
como endereço físico, eletrônico, telefone e demais dados constantes na ficha
de cadastro, desde que não fira o Código de Defesa do Consumidor, com o
propósito de formação e/ou atualização de cadastro do Sumaúma Park, reforço
de mídia publicitária e divulgação do evento em referência, sem nenhum ônus
para este, sendo certo, porém, o comprometimento da não comercialização e a
não cessão, ainda que a título gratuito.

