ECONOMIA

1000€ EM PRÉMIOS

INSCRIÇÕES
ATÉ DIA 30 NOVEMBRO

NO NOSSO SITE OU NA SECRETARIA DA JFSDB

T: 21 724 86 10 | E: geral@jf-sdomingosbenfica.pt

M: Rua António Saúde, 11-13 | 1500-048 LISBOA

S: www.jf-sdomingosbenfica.pt | F: www.facebook.com/jf-saodomingosbenfica

PERGUNTAS FREQUENTES
1. Como funciona o Concurso de Montras de Natal 2017?
Os comerciantes devem inscrever-se no concurso e decorar a sua montra com motivos natalícios. Durante o período de votação a Junta de Freguesia de São Domingos convida os fregueses a votarem na fotografia da sua
montra favorita, no facebook da Junta de Freguesia. A Fotografia com mais likes
será a vencedora, cabendo o segundo e terceiros lugares às segunda e terceira
mais votadas.
No sentido de estimular a iluminação noturna das montras criámos um prémio
especial para o efeito. Assim, para se candidatar ao mesmo, deverá permanecer
com a montra iluminada pelo menos até às 24 horas. O processo de seleção dos
vencedores, nesta modalidade especial, mantém-se de forma igual ao estipulado para o conceito geral.
2. Quem pode Concorrer?
Todos os comerciantes da freguesia de São Domingos de Benfica que tenham
montra e loja aberta ao público.
3. Como Concorrer?
Para concorrer deverá preencher o formulário de inscrição, disponível online, no
site e facebook da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica até ao dia 30
de novembro de 2017.
Caso não disponha de meios informáticos para o fazer deverá dirigir-se à Secretaria da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica na Quinta da Alfarrobeira
(Rua António Saúde, 11-13, de segunda a sexta das 9h às 18h).
4. Como e quando dever ser feita a decoração da montra?
A todos os comerciantes inscritos será atribuído um número de montra a concurso,
e entregue o respectivo dístico identificativo numerado. Após a entrega do dístico
devem os comerciantes preparar as suas montras para serem fotografadas durante os dias 4, 5 e 6 de dezembro.
5. Como é feita a escolha das montras vencedoras?
As montras a concurso estarão a votação através do nosso facebook
de 8 de Dezembro de 2017 a 6 de Janeiro de 2018.
As 3 fotografias com maior número de likes, em cada modalidade
do concurso, constituem-se como vencedores, ocupando
por ordem os 1ºs, 2ºs e 3ºs lugares.
6. Quais os prémios dos vencedores?
			
Diurno
Noturno
		

1º lugar

200€

350€

		

2º lugar

100€

200€

		

3º lugar

50€

100€

