
 
 

REGULAMENTO: 
 
 1.CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1.1.O Concurso: IV O Mais Belo Manto do CoBras,I Concurso de Set mais Organizado , é uma 
realização do Clube CoBras (Colecionadores Brasileiros de Distintivos Bandeirantes e 
Escoteiros), e tem a finalidade da escolha do manto ou poncho, mais bonito, pertencentes aos 
sócios do Clube CoBras e Eleger o set mais organizado,  devidamente registrados e sua 
participação é totalmente gratuita.  
1.2. Entender-se-á por manto ou poncho, toda estrutura de tecido que possa ser vestida, onde 
estejam fixados distintivos escoteiros e bandeirantes (jaquetas, capa, colete, etc.) e por 
“bonito”, além da beleza, a originalidade, criatividade, número de distintivos, disposição dos 
distintivos, organização e adereços do manto. 
1.3. Entender-se-á por set mais Organizado a originalidade, criatividade, número de distintivos, 
disposição dos distintivos, organização do set. 
 
2. INÍCIO E TÉRMINO 

 
O concurso terá início dia 10 de abril de 2019 e término em 19 de maio de 2019.  
 
3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 
 

INSCRIÇÕES 
 
Das 00:00 horas do dia 10/04/19até às 
23:59 do dia 26/04/19 

VOTAÇÃO 
 
Das 00:00 horas do dia 01/05/19 às 
23:59 do dia 19/05/19 

RESULTADO 
 
23/05/2019 

 

3.1. O interessado que não observar os prazos, não terá sua inscrição homologada.  
 
4. DOS MEIOS DE INSCRIÇÃO 
 
4.1. As inscrições pelos interessados neste concurso poderão ser feitas somente através do 
formulário cujo link segue a seguir: link para o Concurso 
 
 
5. COMO PARTICIPAR 

 
5.1. O interessado em concorrer ao IV O Mais Belo Manto do CoBras deve preencher o 
formulário, anexar 03 (três) fotografias coloridas. Sendo elas vestindo o manto, sendo uma 
foto da frente do manto e outra, da parte posterior do manto, de maneiras que se possa ter 

http://bit.ly/III_OMaisBeloMantodoCoBras_I_SetmaisOrganizado


 
 

uma ideia geral do manto. As fotos devem conter o número de registro no clube (exemplo. 
397/10 - SC - Foto 1) 
5.2. Cada associado poderá inscrever apenas 1(um) item como descrito no regulamento 1, 1.2. 
5.3. O interessado em concorrer ao I Concurso de Set mais Organizado deve preencher o 
formulário, anexar 03 (três) fotografias coloridas. Sendo elas de forma que seja possível uma 
boa visualização do material de maneiras que se possa ter uma ideia geral do set. As fotos 
devem conter o número de registro no clube (exemplo. 397/10 - SC - Foto 1). O Set deve estar 
fixado em manto, poncho, pasta,folha, quadro. 
5.4 O associado pode participar em ambos os concursos ou em apenas um dos dois como 
assim optar, porém só poderá participar como já citado com apenas um de seus materiais 
colecionáveis em cada um dos concursos. 
5.5. O não envio das fotografias, cancela automaticamente a inscrição do participante.  
5.6. Ambos concursos possuirão duas categorias. Sendo associado membro juvenil (6,5 anos a 
21 anos) e associado adulto acima de 21 anos e um dia.  
5.7 O associado deverá fazer um breve relato sobre o item que estiver participando do 
concurso. 
 
6. DA FORMA DE ESCOLHA 

 
6.1. Os inscritos serão escolhidos de forma direta, por maior número de votos, através de 
enquete Link para o Concursocom link disponível no blog do clube 
http://clubecobras.worldpress.com e na grupo do  facebook do clube cobras 
https://www.facebook.com/groups/clubecobras/ 
6.2. Apenas associados do Clube CoBras podem votar e o voto será único para cada categoria, 
por IP.  
6.3. Em caso de empate, caberá a Comissão Organizadora o voto de minerva. E se achar 
necessário a comissão abrirá nova votação. 
 

 
7. PROCEDIMENTOS DE VALIDAÇÃO: 

 
7.1. Ser sócio do Clube CoBras com número de registro, ativos. 
7.2. Não ser integrante da comissão organizadora, membros da diretoria que estejam 
participando da comissão organizadora.  
7.3. Ter preenchido formulário de inscrição e enviado fotografias dentro do prazo estipulado 
acima, e estes estar em conformidade com o que solicitados. 
 
 
8. DA PREMIAÇÃO 

 
8.1. 01 (Um) distintivo do concurso III O Mais Belo Manto do CoBras I Concurso de Set mais 
Organizado, exclusivo aos ganhadores 1°, 2° e 3° colocado em cada categoria, além de 
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certificado e um brinde surpresa, os demais participantes desde que atendo as regras deste 
concurso também receberam o brinde surpresa. 
 
9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DE PRÊMIOS 

 
9.1. A divulgação e homologação do resultado será dia 23/05/19 através do Blog do Clube e 
redes sociais do Clube.  
9.2. Os prêmios serão enviados para o endereço constante no formulário de inscrição dos 
ganhadores, sem custos aos ganhadores. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1. O interessado ao fazer sua inscrição, atesta que o manto é de sua propriedade.  
10.2. Cada inscrito poderá ganhar somente 01 (um) prêmio por concurso e cada candidato 
pode participar apenas uma vez.  
10.3. Caberá a comissão organizadora dirimir dúvidas, omissões ou controvérsias oriundas da 
presente promoção, caso a Comissão Organizadora não consiga êxito na questão, a Diretoria 
do Clube assumirá a responsabilidade de decidir o impasse. 
10.4. A participação implica em conhecimento e aceitação deste regulamento e também do 
código de ética do Clube CoBras, baseado na Lei Escoteira.  
 
11. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
11.1. A comissão é formada por um presidente e dois secretários. Sendo Samanta Mendes 
(925/15-SC) presidente, Carlos Frederico M Motta (539/13-MG) secretário e Sandra Silva Reis 
(781/14-SP) secretário. 
 
12. CASOS OMISSOS 
 
12.1 Os casos omissos, não previstos ou de excepcionalidade serão apreciados e deliberados 
pela Comissão Organizadora. 

 

 
 
 
 

Samanta Mendes 
Presidente da Comissão Organizadora 

 

 

 
 
 

Ernani Mendonza 
Presidente do Clube CoBras 

 


