1º CONCURSO COLORINDO OS MASCOTES
REGULAMENTO

FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL - FMF
CAMPEONATO MINEIRO SICOOB 2019 - MODULO I
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PROMOTORA

FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL – FMF, associação civil de direito
privado inscrita no CNPJ sob o nº 17.405.747/0001 -22, sediada na rua Piauí, nº.
1.977, bairro Funcionários, em Belo Horizonte, MG, CEP 30.150 -321.
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DOS PARTICIPANTES

Estudantes da 4ª e da 5ª série do Ensino F undamental, devidamente
matriculados nas escolas participantes do concurso.
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DAS INSCRIÇÕES

As escolas interessadas deverão imprimir e preencher a ficha de
inscrição (“Ficha de inscrição”) disponibilizada no site da Federação Mineira de
Futebol – FMF (http://fmf.com.br/ ), que deverá ser entregue juntamente com o
desenho em envelope identificado.
Tendo em vista que o concurso é válido para menores de idade, como
condição de participação, o pai/mãe ou representante legal do menor interessado
em participar deverá preencher e assinar o fo rmulário de autorização de
participação (“autorização para participação”) que estará disponível no website
da Federação Mineira de Futebol – FMF. A falta deste documento implicará em
desclassificação do participante.
As escolas interessadas deverão env iar autorização de participação
assinada pelo representante legal de cada aluno participante.
As inscrições são gratuitas , devendo ser requeridas no período de 1º
de janeiro de 201 9 até 15 de março de 2019 (encerramento da primeira fase) .
Não serão aceitos os desenhos cuja data de entrega ultrapasse a da ta
e horário de término previsto , qual seja, 15 de março de 2019, às 18h.
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DO CONCURSO

O Concurso iniciar -se-á no dia 1º de janeiro de 2019 e encerrar-se-á
em 15 de abril de 2019 (data d e divulgação dos resultados).
Os alunos deverão desenvolver a s atividades dentro da escola com o
acompanhamento do professor .

Somente serão avaliados os desenhos que forem entregues por meio
de envelope identificado com o nome das Instituições de Ensino inscritas até o
dia 15 de março, para a primeira fase, e 15 de abril para segunda fase .
O concurso será disputado em 02 (duas) etapas: Primeira Fase e
Segunda Fase.
PRIMEIRA FASE
Os participantes deverão i mprimir o desenho disponível no site da
Federação Mineira de Futebol - FMF.
Em seguida, deverão colorir, com acompanhamento pedagógico , o
mascote de sua preferência.
Após o término da atividade, a escola deve rá selecionar, por meio de
concurso interno, um único desenho para representar a instituição e, em seguida,
enviar envelope identificado contendo o mascote selecionado para a Assessoria
de Comunicação da Federação Mineira de Futebol – FMF, situada à Rua Piauí, nº.
1977, no bairro Funcionários, no Município de Belo Horizonte – MG, CEP 30150321.
Após o recebimento dos envelopes, a Federação Mineira de Futebol –
FMF elegerá os 12 (doze) melhores desenhos, sendo um representante de cada
time, que disputarão a Segunda Fase do presente Concurs o.
Os participantes poderão colorir quantos mascotes desejarem.
Entretanto, a Federação Mineira de Futebol – FMF receberá apenas um mascote
vencedor por escola participante .
SEGUNDA FASE
Os doze alunos classificados deverão colorir o desenho final
disponível no site da Federação Minei ra de Futebol – FMF sob o título: “O s
mascotes: fase final – foto posada”.
Após o término da atividade, a escola deverá enviar envelope
contendo o desenho colorido para à Assessoria de Comun icação da Federação
Mineira de Futebol – FMF, situada à Rua Piauí, nº. 1977, no bairro Funcionários,
no Município de Belo Horizonte – MG, CEP 30150-321.
A eleição dos melhores trabalhos ficará a critério da Fed eração
Mineira de Futebol – FMF.
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DA PREMIAÇÃO

Após a avaliação dos desenhos entregues, serão atribuídos prêmios
aos melhores trabalhos na seguinte ordem:
a. 1º Lugar: 3 (três) ingressos (1 (um) para o vencedor, mais 2 (dois) para seus
acompanhantes) para assistir a final do Campeonato Mineiro SICOOB 2019 –
Módulo I, com as despesas de viagem e hospedagem por uma noite, caso o
ganhador resida em cidade diversa.
b. 2º Lugar: 2 (dois) ingressos (1 (um) para o segundo lugar , mais 1 (um) para
seu acompanhante) para a ssistir a final do Campeonato Mine iro SICOOB
2019 – Módulo I.
c. 3º Lugar: 2 (dois) ingressos (1 (um) para o terceiro lugar, mais 1 (um) para
seu acompanhante) para assistir a final do Campeonato Mineiro SICOOB
2019 – Módulo I.
d. A Instituição de Ensino, na qual o vencedor do concurso esteja regulamente
matriculado, receberá como prêmio uma bola oficial do Campeonato
Mineiro SICOOB 2019 – Módulo I.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A

simples inscrição no concurso representa a aceitação do
participante das normas contidas neste regulamento e fica resguardado pelo
mesmo.
As decisões da comissão julgadora são soberanas, não cabendo
recurso em qualquer instância.
Serão desclassificados os desenhos que não se enquadrarem neste
regulamento.
Os critérios adotados pelo Federação Mineira de Fut ebol – FMF para
eleição dos melhores trabalhos, tanto na primeira fase, quanto na segunda fase,
serão subjetivos, pelo que o resultado não está vinculado a nenhuma hipótese ou
espécie de critério técnico ou de técnica de desenho.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora .

