
REGULAMENTO DO CONCURSO DE VITRINES COMERCIAIS E FACHADAS 

RESIDENCIAIS “NATAL LUZ 2021”. 

 

1. CONCURSO  

 

1.1 O Concurso de Vitrines Comerciais e Fachadas Residenciais “Natal Luz 

2021”, terá como tema, as luzes natalinas em geral, visando explorar a 

criatividade dos participantes. 

O concurso será realizado pela Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, 

em parceria com a ACIQI – Associação Comercial e Empresarial de Quedas 

do Iguaçu, conforme as regras estabelecidas a seguir. 

 2. OBJETIVOS  

2.1. Despertar o espírito natalino em nossa cidade;  

2.2. Contribuir para o embelezamento da cidade para as festividades 

natalinas;  

2.3. Incentivar os Empresários do nosso município para uma bela decoração 

natalina, embelezando suas vitrines, para atrair não só os consumidores 

locais, mas também, de cidades vizinhas; 

Obs. Poderão participar todas as empresas que assim desejarem, 

independentemente de estar ou não, filiadas à ACIQI; 

2.4. Fomentar as vendas de final de ano através do maior envolvimento do 

consumidor com o período das festas desse período;  

2.5. CONCURSO DE FACHADAS RESIDENCIAIS 

O objetivo é incentivar todos os munícipes que assim desejarem, 

contribuírem para a Campanha “NATAL LUZ”, no sentido de iluminarmos 

nossa cidade, enfeitando não apenas os estabelecimentos comerciais, mas 

as residências também, promovendo assim, uma verdadeira 

confraternização entre todos os munícipes e visitantes de outras cidades, 

criando um clima alegre e festivo em nossa cidade! 

3. REGULAMENTO  



3.1. Poderão participar do concurso empresas, entidades, instituições 

financeiras do Município de Quedas do Iguaçu, bem como as residências, 

desde que devidamente inscritas no concurso;  

3.2 A empresa inscrita é responsável pela instalação, segurança elétrica e 

estrutural dos ornamentos, bem como pelas despesas despendidas para a 

decoração, assim como, os proprietários das residências inscritas; 

3.3 O material empregado na decoração, seja da vitrine ou fachada 

residencial, ficará a cargo de cada participante com inteira liberdade de 

escolha; 

 3.4. As empresas, bem como as residências, poderão iniciar a decoração a 

qualquer tempo, mas deverão estar atentos para o prazo de inscrição e de 

início das avaliações de julgamento;  

3.5. Demais informações e dúvidas poderão ser esclarecidas na sede da 

ACIQI ou através do telefone: 4635321464;  

3.6. As inscrições serão por e-mail, ou na sede da ACIQI. 

(comercial@aciqi.com.br) ou presencial no endereço na Rua Marfim, 666, 

Centro em Quedas do Iguaçu - PR. As inscrições se realizarão no período de 

18/11 a 10/12/2021;  

3.7. Os interessados em participar do concurso deverão enviar uma (01) 

foto (imagem), somente 01 foto atual (dezembro/2021) da vitrine ou 

fachada residencial decorada, junto com os dados da respectiva empresa 

ou residência, (nome fantasia, CNPJ, endereço e telefone para contato), 

para o e-mail: comercial@aciqi.com.br; 

 3.8. Os dados deverão ser corretos, claros, precisos e completos; 

 3.9. Cabe às empresas e residências participantes tomarem as providências 

necessárias para a inscrição no presente concurso dentro do prazo, além de 

providenciar todos os materiais necessários para a decoração. 

 4- JULGAMENTO  

4.1. O julgamento será de responsabilidade de um JÚRI composto 

/formado por 10 (dez) membros, sendo 05 (cinco) Associados da ACIQI, 

sendo os outros 05 (cinco), jurados indicados pela Secretaria Municipal de 

Cultura. 

 



4.2. A divulgação dos vencedores e a entrega de prêmios acontecerá dia 

19 de dezembro de 2021, no site da ACIQI(www.aciqi.com.br) e nos seus 

respetivos perfis oficiais no Facebook e Instagram; 

 4.3. A entrega dos prêmios acontecerá em 19 de dezembro de 2021; 

 

5. PREMIAÇÃO  

5.1. O Concurso de Vitrines pagará os seguintes prêmios conforme a 

classificação:  

1º LUGAR R$ 2.000,00 e certificado 

 2º LUGAR R$ 1.000,00 e certificado 

3º LUGAR R$ 500,00 e certificado 

5.2. O Concurso de Fachadas pagará os seguintes prêmios conforme a 

classificação: 

1º LUGAR R$ 2.000,00 e certificado 

 2º LUGAR R$ 1.000,00 e certificado 

3º LUGAR R$ 500,00 e certificado 

 

 6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 6.1 A inscrição e participação neste concurso implicam total e absoluta 

concordância com os termos deste regulamento; 

 6.2 O custo dos materiais e montagem da decoração, vitrines e fachadas 

são de responsabilidade de cada empresa/ residência participante; 

 6.3 A simples inscrição e participação neste concurso implicam o total 

conhecimento e aceitação deste regulamento pelos participantes, bem 

como de seus termos e condições;  

6.4. Não será cobrada nenhuma taxa para participação no concurso; 

6.5. Os responsáveis legais pelas empresas e residências participantes do 

concurso, desde já autorizam os organizadores deste a usar, a seu critério, 

imagem, nome e voz em qualquer tipo de mídia e peças 

promocionais/publicitárias da ACIQI para divulgação dos resultados deste 



concurso, inclusive com divulgação na Internet, sem qualquer ônus à 

entidade promotora;  

6.6. Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos 

membros da organização e coordenação do concurso; 

 6.7. Os vencedores do Concurso de Vitrines e Fachadas Residenciais 

receberão os respectivos prêmios em local e horário a ser definido pelos 

Organizadores. 

  

 

ÉLCIO JAIME DA LUZ 

Prefeito Municipal 

 

JOSÉ CARLOS MARCON 

Presidente da ACIQI  


