Regulamento do 1º Desfile de Máscaras Infantis da
APTCA (Fevereiro de 2018)
Artigo Primeiro
(Estrutura)
1. O presente regulamento estrutura o o 1º Desfile de Máscaras Infantis, da APTCA,
organizado pela APTCA - Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine.
2. As inscrições estão abertas aos familiares de Associados da APTCA, entendendo-se
familiares como sendo filhos, netos ou sobrinhos até aos 12 anos.
3. As inscrições estão, também, abertas aos familiares de Associados dos nossos
parceiros NAV e APPLA e aos familiares dos restantes funcionários do universo TAP
Air Portugal.
4. A inscrição poderá ser feita na secretaria da APTCA ou eletronicamente pelo email
geral@aptca.pt ou pelo telefone 218 452 020.
5. Na inscrição terão que indicar o seu nome, contacto, se é Associado, categoria
profissional, quantos familiares está a inscrever e qual a máscara que irão
apresentar a desfile.
6. A inscrição é gratuita para familiares de Associados da APTCA. Os restantes
inscritos deverão pagar 5€ por família inscrita. No caso de Tripulantes de Cabine
que não sejas Associados da APTCA, o custo de inscrição é de 10€.
7. A data limite de inscrições é no dia 08/02/2018 (a APTCA reserva-se o direito de
alterar esta data consoante considere necessário).
8. O desfile será feito por ordem numérica. Cada criança inscrita terá um número
correspondente que lhe será atribuído por ordem de inscrição.

Artigo Segundo
(Modelo do Concurso)
1. Cada crianças inscrita deverá apresentar-se no dia 10 de fevereiro mascarado com
um tema a seu gosto.
2. O desfile será feito por 1 (uma) criança de cada vez, perante um júri composto
pelos elementos do grupo de teatro presente nesse mesmo dia.

Artigo Terceiro
(Modo de funcionamento)
1. O desfile para ser realizado terá que ter um mínimo de 5 inscrições.
2. Cada criança inscrita pode escolher a máscara que quiser, não podendo alterar a
mesma até 2 (dois) dias antes do desfile. Se trocar de máscara, a APTCA deverá ser
notificada. Caso apareça com uma máscara diferente, não será considerado(a) no
desfile.
3. Caso o júri esteja com dúvidas sobre qual a melhor máscara após o desfile, será
realizado um novo desfile com um grupo mais reduzido de crianças mascaradas.

Artigo Quarto
(Prémios)
Prémio único: 1 noite em regime de pequeno-almoço em Hotel de 4* em Sevilha + 1
dia de entrada na Isla Mágica e Acqua Mágica para 2 adultos e 1 criança até 11 anos.
Este prémio só poderá ser utilizado nos meses de Junho e Setembro de 2018.

Artigo Quinto
(Aspetos sobre as inscrições)
O adulto que proceder às inscrições deverá considerar que o desfile é de participação
exclusiva para crianças até aos 12 anos. Será bem vindo todo o adulto que se quiser
mascarar, podendo inclusivamente desfilar com o filho/sobrinho que inscrever, no
entanto a sua máscara não será considerada. O preço da inscrição acima referido é
por família, ou seja, quem inscrever 3 crianças paga o mesmo do que quem inscrever 1
criança.

