REGULAMENTO PARA CONCURSO “3 ANOS DO PENSANDO E CONSTRUINDO NOSSO MUNDO”

Conheça o REGULAMENTO sobre a participação da criança, o processo seletivo e a festa de
aniversário a ser presenteada ao aniversariante escolhido:
1. A criança deverá ter de 01 (um) a 12 (doze) anos completados até 31.12.2018;
2. O HISTÓRICO da criança, contendo obrigatoriamente todas as informações abaixo,
deverá ser recebido em Nosso Mundo até o dia 31 de outubro de 2017;
a. Seu nome completo e telefone de contato;
b. Conte-nos como conheceu a criança e sua família;
c. Nome, idade, data de aniversário, endereço residencial e escola da criança;
d. Ao contar a história, não esqueça de mencionar se a criança, em algum
momento, já falou sobre ter uma festa dos sonhos de aniversário ou se você
prefere que a festa seja uma surpresa para ela!
e. As histórias deverão ser enviadas para nosso e-mail de contato até dia
31/10/2017.
3. O HISTÓRICO deverá ser encaminhado exclusivamente por e-mail, para o endereço
eletrônico contato@pcnossomundo.com.br;
4. Ao remetente do e-mail será encaminhada a confirmação de recebimento da mensagem
pelo Nosso Mundo e se o Histórico enviado atende as regras deste Regulamento; se for
constatada a falta de informação e/ou problema no texto da mensagem que
impossibilite a leitura do Histórico, o remetente será cientificado para a correção e
reenvio do Histórico, observada a data limite de 31 de outubro de 2017;
5. Durante a primeira quinzena de novembro/2017 serão analisados todos os históricos
recebidos pela Equipe do Nosso Mundo e selecionados 3 (três) finalistas;
6. Na segunda quinzena de novembro2017, a Equipe fará contato com os finalistas para
conhecer as crianças escolhidas pelos autores da história, suas famílias, suas rotinas e
hábitos, onde moram, onde estudam e saber um pouco mais sobre suas vidas;
7. A seleção do autor da história será feita pela Equipe do Nosso Mundo e o vencedor será
anunciado até o dia 1.12.2017 pelo site do Nosso Mundo (www.pcnossomundo.com.br)
e também pelas redes sociais (Facebook e Instagram);
8. Como prêmio, a criança da história vencedora, ganhará uma FESTA DE ANIVERSÁRIO
COMPLETA para celebrar com seus convidados e também com o autor da história;
9. A festa será integralmente planejada e executada pela Equipe do Nosso Mundo;
10. A festa será realizada no dia do aniversário da criança ou em data próxima, a critério dos
responsáveis e conforme a disponibilidade de data do Nosso Mundo, devendo ser
necessariamente em um sábado ou domingo;
11. Em caso de necessidade de antecipação ou de adiamento do dia da festa, por caso
fortuito ou motivo de força maior, a nova data dependerá da disponibilidade de data do
Nosso Mundo e necessariamente deverá ser em um sábado ou domingo;
12. A validade do prêmio (realização da festa) é de 30 (trinta) dias, a contar da data de
aniversário da criança;
13. A festa será realizada para a criança, com a participação do autor da sua história e de,
no máximo, 40 (quarenta) convidados da criança, sendo 20 (vinte) adultos e 20 (vinte)
crianças;

14. A duração da festa será de 04 (quatro) horas, no período da tarde, em horário a ser
definido pela Equipe do Nosso Mundo em conjunto com os pais/responsáveis da
criança;
15. O tema da festa será escolhido pela criança com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
em relação à data da festa;
16. As comidas (bolo, salgados e doces) e as bebidas (água e suco natural) da festa serão
integralmente fornecidas pelo Nosso Mundo, sendo vedado o consumo de bebidas
alcóolicas no evento;
17. A lista de convidados da festa deverá ser encaminhada à Equipe do Nosso Mundo até
15 (quinze) dias antes da data da sua realização;
18. Crianças menores de 06 (seis) anos convidadas somente poderão permanecer na festa
se acompanhadas de pai/mãe ou responsável;
19. No dia 13.12.2017 – aniversário do Nosso Mundo! – a criança será convidada a passar o
dia no Espaço para conhece-lo e, juntamente com as crianças do Nosso Mundo, celebrar
essa linda data!!

Florianópolis, 25 de agosto de 2017.

Juliana C. Bel
Diretora

