DESFILE OFICIAL DE NATAL
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

DATA DO DESFILE:
 Sabádo 09 de dezembro 2017 – Horário 20h
TEMA DO DESFILE: Natal – Encanta Brusque
DA INSCRIÇÃO
 As inscrições devem ser feitas pessoalmente (na Secretaria de Turismo), por e-mail:
turismo@brusque.sc.gov.br ou telefone: (47) 3351.3569 ou 3396.6718 contendo os
dados:
NOME COMPLETO ( Grupo, empresa ou Individual)__________________________________
TOTAL DE PARTICIPANTES____________________________________________________
ALEGORIAS : Tem? Quantos: _____________________( Mandar foto ou projeto).
TELEFONES PARA CONTATOS_________________________________________________
E-MAIL_______________________________________________________________________
NOME DO RESPONSÁVEL_____________________________________________________
Você fará parte de um grupo chamado: NATAL – ENCANTA
BRUSQUE. Deixe aqui seu número.
___________________________________________________

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
 As inscrições serão abertas no dia 23/10/2017 e encerram no dia 14/11/2017.
REUNIÃO FINAL:
No dia 20 de novembro 2017 - (Segunda-feira), as 20 horas no Piso térreo de Pavilhão de Eventos
da Fenarreco, haverá importante reunião para apresentação do croqui contendo detalhadamente
todas as informações sobre o evento como : Local de concentração, ordem e posicionamento na
avenida, etc.. O coordenador do grupo e/ou seu representante deverá participar da reunião. Em
caso, de ausência o grupo será excluído do desfile.
DO TRAJE
 Para o desfile, todos os componentes, inclusive acompanhantes deverão estar com traje que
estejam ligados ao tema natalino (Ex: camisetas vermelha ou verde, fantasias de papai
noel, mamãe noel, entre outros)
CONCENTRAÇÃO E TRAJETO DO DESFILE
 O desfile terá início na Av. Cônsul Carlos Renaux ao lado da Loja Casas Bahia e
encerrando na Ponte Estaiada. A Concentração deverá acontecer sempre com uma hora de
antecedência em relação ao horário de início do Desfile, ou seja 19h.
DA PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS
 Os bebês de cinco meses a quatro anos poderão ser conduzidos em carrinhos, motocas,
carrocinha, entre outros, desde que possua segurança e que seja enfeitado com decoração
natalina.
 Crianças até 12 anos deverão estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis.
• As atrações que possuem brinquedos( alegóricos) com som mecânico deverão respeitar o volume
(80 decibéis) .

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Os participantes poderão fazer uso de som mecânico, desde que respeite o volume (80
decibéis);
 Será imediatamente eliminado da participação do desfile de NATAL, o participante que por
qualquer motivo, agredir verbal ou fisicamente os participantes, o público ou qualquer
membro da Comissão organizadora.
 Nenhum agrupamento poderá exceder ao número máximo de 50 participantes.
 Animais não serão aceitos.
 Após o recebimento da inscrição, a Secretaria de Turismo, representada pela comissão
organizadora do desfile fará uso das fotos ou layouts enviadas do carros, alegorias e outros
para efetuar uma triagem e aprovação dos mesmos.
 Na impossibilidade do desfile acontecer , uma nova data e horário será definida e informada
pela organização por meio de e-mail, WhatsApp e imprensa.
 O grupo deverá enviar foto da alegoria ou o projeto da alegoria até o prazo solicitado, caso
contrário, não poderá participar do desfile com a mesma.
 Carros plotados, carrinhos de bebê, carrocinhas, bicicletas, entre outros serão autorizados,
desde que sejam decorados com o tema natalino.
 Cada grupo fica responsável pela sua placa de identificação.

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral.
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WhatsApp = 47.99922.4944
Brusque, 21 de outubro de 2017

