
REGULAMENTO

Artigo 1º

Objetivo

1. O presente regulamento estabelece as normas relativas à gestão e funcionamento do IV Baile de Chita
das Freguesias do concelho de Alcobaça.

2. O IV Baile de Chita tem por finalidade promover e divulgar a chita de Alcobaça.

3. Poderão participar neste concurso todas as pessoas do concelho de Alcobaça com idade igual ou superior
a 3 anos.

Artigo 2º

Local e Horários

1. O desfile irá decorrer no Centro Cultural da Sociedade Filarmónica Maiorguense, na Maiorga.

2. O concurso irá realizar-se no dia 30 de Abril de 2018, pelas 21h00.

3. O ensaio para o concurso irá decorrer no sábado anterior ao dia do IV Baile de Chita, pelas 21h00, no
Centro Cultural da Sociedade Filarmónica Maiorguense.

Artigo 3º

Competências e responsabilidade da gestão

O IV Baile de Chita é organizado pela Junta de Freguesia de Maiorga.

Artigo 4º

Participantes

1. Podem candidatar-se ao concurso pessoas que pertençam ao concelho de Alcobaça.

2. Só são admitidas candidaturas de participantes que tenham realizado a sua inscrição, de acordo com o
anexo I do regulamento.

Artigo 5º

Formalização e requisitos das candidaturas

1. Os participantes devem entregar as suas candidaturas para o email da Junta de Freguesia de Maiorga
(jfmaiorga@sapo.pt) até ao dia 16 de Abril de 2018.

2. Cada participante só pode desfilar/apresentar um traje.



Artigo 6º

Júri

1. O júri será constituído por 4 (quatro) elementos convidados pela organização.

2. Ao júri a que se refere o número anterior compete:

a. Aferir da regularidade das candidaturas;

b. Selecionar as candidaturas rececionadas de acordo com o escrito no regulamento;

c. Selecionar o traje final do concurso que seja o mais original, criativo e com qualidade de confeção.

Artigo 7º

Trajes

1. Os trajes a concurso deverão ser confecionados com 70 % em Chita de Alcobaça, podendo ter aplicações
em outros materiais que sirvam de adorno ao mesmo.

2. Os acessórios deverão ter elementos em chita de Alcobaça.

3. Qualquer traje confecionado em outro tipo de tecido não é aceite.

4. Para a armação dos vestidos é permitida a utilização de saiotes, em qualquer tipo de tecido, e de arames
ou outros materiais rígidos.

Artigo 8º

Avaliação dos Trajes

1. A seleção dos trajes a concurso será feita de acordo com os seguintes critérios:

a. Originalidade do traje a concorrer (50%);

b. Características técnicas do traje a concorrer (20%);

c. Estilo, postura e apresentação do traje durante o desfile (20%);

d. Atenção despertada no público (5%);

e. Autoconfiança demonstrada durante o desfile (5%).

Artigo 9º

Prémios

No decorrer do IV Baile de Chita das Freguesias do concelho de Alcobaça serão apurados os seguintes
vencedores:

Princesa/Príncipe de Chita – Prémio para melhor traje na categoria dos 3 aos 14 anos

Princesa/Príncipe Maiorga – Prémio para melhor traje na categoria 15 anos ou +

Dama de Chita – Prémio para segundo melhor traje na categoria 15 anos ou +

Traje mais Original – Prémio para o traje mais original na categoria 15 anos ou +

Miss Chita Freguesia do Concelho de Alcobaça – Prémio que seleciona a próxima Freguesia organizadora
do V Baile de Chita, a realizar em 2019 (A vencedora será também premiada pela Freguesia organizadora).

Miss Chita Maiorga - Prémio que seleciona o melhor traje das concorrentes naturais e/ou residentes na
Freguesia de Maiorga.



ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO IV BAILE DE CHITA DAS FREGUESIAS
DO CONCELHO DE ALCOBAÇA

NOME*: _________________________________________________________________

MORADA*:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

CÓDIGO POSTAL*: _______-______ LOCALIDADE*: _________________________________

DATA NASCIMENTO: ___/____/______ TELEFONE/TELEMÓVEL*: _____________________

EMAIL: ______________________________________________________________________

CATEGORIA (ASSINALAR COM UM X):

___ 3 AOS 14 ANOS  ___ 15 ANOS OU MAIS

DATA: _____/____/2018

ASSINATURA DO CANDIDATO

______________________________________


