XXV DESFILE CARNAVALESCO DE SERRO VENTOSO 2019
REGULAMENTO DO DESFILE:
O Desfile Carnavalesco de Serro Ventoso é um desfile que se realiza desde 1993, no dia de Carnaval, em
Serro Ventoso. Este evento é da responsabilidade da GRANDE ELENCO ASSOCIAÇÃO CULTURAL, que pretende
valorizar e preservar as tradições carnavalescas; dinamizar o tradicional desfile de carnaval, incentivando a
criatividade, a imaginação, o espírito folião e de sátira social e para tal definiu o seguinte:
CATEGORIAS ADMITIDAS A CONCURSO/GRUPOS:
I- GRUPO COM CARRO – Acompanhado por um mínimo de 7 elementos (1- Responsável, 1 condutor e 5
acompanhantes) devidamente caracterizados de acordo com o tema escolhido.
II- GRUPO DE FOLIÕES A PÉ – Composto por um mínimo de 10 elementos (1-Responsável e 9
acompanhantes) devidamente caracterizados de acordo com o tema escolhido pelo grupo.
REGRAS A SEGUIR:
I - GRUPO COM CARRO - Cada carro alegórico deve ter obrigatoriamente: um tema; um título que deverá ser
inserido num guião ou estandarte, colocado no carro ou transportado por elemento (s); animação musical, ser um
veículo com quatro rodas no mínimo e estar fantasiado, de forma a não parecer um veículo normal.
II – GRUPO DE FOLIÕES A PÉ - Cada grupo deve ter obrigatoriamente: um tema; um título que deverá ser inserido
num guião ou estandarte, transportado por elemento (s) do grupo e de preferência trazer animação musical.
III – PUBLICIDADE - O desfile é vedado aos grupos que ostentarem qualquer tipo de publicidade, salvo se tal for
expressamente autorizado pela Organização.
AVALIAÇÃO:
 1º. Criatividade e originalidade do Tema;
 2º. Elaboração e construção do carro e ou disfarces;
 3º.Dinamismo, alegria e animação do grupo.
 4º.O Júri é constituído por um elemento de cada carro e por outros elementos convidados pela organização.
PRÉMIOS (carros):
Haverá um prémio de participação de 250 € para todos os carros alegóricos.
 Categoria_ Grupo com Carro: 1º Lugar - + 200€ / 2º Lugar - + 150€ / 3º Lugar - + 100€
PRÉMIOS (Foliões):
 Categoria _ Grupo de Foliões a pé: 1º Lugar – 150€ / 2º Lugar – 100€ / 3º Lugar – 75€
INSCRIÇÕES: A Inscrição é realizada mediante o preenchimento da ficha de inscrição que deverá ser entregue na
Junta de Freguesia de Serro Ventoso até dia 02 de março de 2019.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
1º Os casos omissos serão decididos pela Organização na altura.
2º Os carros e os grupos de foliões deverão apresentar-se junto ao Café Pedro pelas 14:30h no dia do desfile.
3º A Organização reserva-se no direito de proceder a uma fiscalização dos carros nos dias anteriores ao desfile.
4º A organização não se responsabiliza por quaisquer danos que possam ocorrer no dia do desfile.
5º O presente regulamento, aprovado pela organização, entrará em vigor imediatamente e revoga todos os
anteriores.
Os prémios serão entregues às 19:00h.
Serro Ventoso, 18 de Janeiro de 2019.

A organização:

Grande elenco Associação Cultural Av.Nova nº90 -2480-217 Serro Ventoso Telf.:244491555/ Telm.917797571 e ou 912988887 e-mail.geac.serroventoso@hotmail.com
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Prazo limite para a entrega das fichas de inscrição: até dia 02 de março de 2019.
(PREENCHER EM MAIÚSCULAS)
FICHA DE INSCRIÇÃO:
Carro Alegórico
NOME grupo/associação/ coletividade:
MORADA:
Escola
COD.POSTAL:

-

PESSOA RESPONSÁVEL:
TELEFONE:

OUTRO CONTACTO:

TEMA:

PESSOA P/JÚRI:
Telefone:

Telemóvel:

e-mail:
Prazo limite para a entrega das fichas de inscrição até dia 02 de março de 2019.
(PREENCHER EM MAIÚSCULAS)
FICHA DE INSCRIÇÃO:
“Grupo de foliões a pé”
NOME grupo/associação/ coletividade:
MORADA:
COD.POSTAL:

-

PESSOA RESPONSÁVEL:
TELEFONE:

OUTRO CONTACTO:

TEMA:

Se necessitar imprima o regulamento e ficha de inscrição através do site
www.freguesia-serroventoso.pt
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