CONCURSO – 2018
“Sinhazinha e Sinhozinho Passionista”
REGULAMENTO
1. Do objetivo:
1.1. O concurso oportuniza a meninos e meninas, regularmente matriculados no Colégio, a participar de um
lindo desfile, como representante do colégio além de incentivar maior interação dos educandos dentro da
nossa comunidade educativa.
2. Dos participantes:
2.1. Poderão participar do concurso todos os educandos regularmente matriculados, da Educação Infantil ao
6º ano.
2.2. Os inscritos concorrerão entre si.
3. Da inscrição:
3.1. As inscrições deverão ser realizadas pelos pais, até o dia 06/06, em qualquer uma das seguintes formas:
por escrito (via agenda); através de registro na recepção do Colégio; através do ClassApp da Coordenação de
Cursos extracurriculares e Eventos.
4. Da realização:
4.1. A partir do dia 06/06 estarão à disposição dos Senhores Pais os blocos com os votos, ao preço de
R$ 2,00 (dois reais) cada voto.
4.2. Os blocos poderão ser solicitados, pessoalmente ou via agenda, à Jucylene – Coordenadora dos Cursos
Extracurriculares e Eventos.
4.3. Cada voto concorre a um prêmio surpresa.
4.4. Todos os votos retirados deverão ser pagos e sua devolução não será aceita.
4.5. Os votos vendidos serão recebidos, através da agenda ou pessoalmente, todas as 2ª, 3ª e 4ª feiras (nos
períodos da manhã e da tarde) pela Coordenação dos Cursos Extracurriculares e Eventos.
4.6. Serão realizadas e publicadas no site do Colégio duas apurações parciais, nos dias: 13/06 e 20/06.
4.7. A apuração final interna será realizada no dia 22/06 (sexta-feira) às 12h.
4.8. A partir das 12h15 do dia 22/06 não serão aceitos mais votos.
5. Do resultado:
5.1. Será vencedor(a) o/a candidato/a com maior número de votos vendidos.
5.2. Em caso de empate, os dois candidatos terão 24 horas para providenciarem votos para o desempate.
5.3. Persistindo o empate, será fornecido mais 30 minutos para aquisição de votos para realizar o desempate.
5.4. O resultado final será divulgado no momento do desfile.
6. Do desfile:
6.1. Participarão do desfile todos os inscritos para o concurso com, no mínimo, 50 votos.
6.2. Horário do desfile: 17 horas.
6.3. Data: 23/06/2018.
7. Da premiação:
7.1. O vencedor (a) receberá além da faixa, um prêmio surpresa.
8. Do vestuário:
8.1. Traje caipira ou de sinhazinha/o
8.2. Qualquer dúvida, entrar em contato com Jucylene (2ª a 6ª das 8h30 às 12h e de 2ª a 5ª das 13h30 às
18h).
jucylene.nsmenina@passionista.com.br,

