
 

 

 
REGULAMENTO PARA EXPOSITORES 

 

Espaço Factory | Vila Nova de Cerveira 

Sábado, 8 fevereiro | 15h00 às 18h00 

Domingo, 9 de fevereiro | 10h30 às 17h30 

 

1. A inscrição é gratuita e obrigatória e deve ser enviada até à data limite de 24 de janeiro de 2020, por 
correio eletrónico para conventosanpayo@gmail.com . 

 
2. O número de inscrições é limitado a 14 participantes, seriados por ordem de chegada do formulário 

de inscrição (em anexo). 
 

3. Por cada inscrição aceite será fornecida: 

 uma mesa retangular (220 cm x 70 cm) com base em relva, para colocação das camélias; 

 placa com número de expositor e cartões para identificação das cultivares expostas; 

 moldura com nome do expositor, colocada após a classificação do júri. 
 

4. Os expositores deverão descarregar e montar o material no espaço Factory entre as 9h00 e as 12h30 
do dia 8 de fevereiro (sábado). 

 
5. A partir das 12h30 até às 13h30, no dia 8 de fevereiro (sábado), o recinto ficará vedado aos 

expositores para os trabalhos de classificação do júri. 
 

6. Para efeitos de concurso, serão contemplados apenas lotes com um mínimo de três flores.  
 

7. Todos os expositores serão incluídos no concurso, salvo indicação em contrário. 
 

8. Para atribuição dos prémios serão consideradas as seguintes categorias: 

 Prémio Mestre José Rodrigues – Apresentação Floral Mais Criativa | 1º e 2º Prémios 

 Melhor Camélia | 1º e 2º Prémios. 
 

9. A decisão do Júri, que será constituído por três elementos, não tem direito a recurso, podendo não 
ser atribuído um ou mais Prémios, cuja cerimónia de entrega ocorrerá pelas 16h00. 
 

10. A exposição estará aberta ao público das 15h00 às 18h00, no dia 8, e das 10h30 às 17h30, no dia 9 de 
fevereiro.  
 

Pede-se a todos os Expositores participantes que, no dia 9 de fevereiro (domingo), subsituam as flores que 
possam ter sofrido degradação contribuindo, assim, para a qualidade, frescura e beleza das camélias 
expostas. 
 
Para outros esclarecimentos, informações e inscrições, por favor contactar: 
Ágata Rodrigues | Associação Cultural Convento San Payo 
E-mail: conventosanpayo@gmail.com; Tel.: 962 515 803 


