
 
 

 
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

– O 45° Festival Binacional de Pandorgas On Line “Concurso Fotográfico”, realizado pela 

Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Sant’Ana do Livramento, é aberto a todos cidadãos 

de Sant’Ana do Livramento/RS e Rivera-ROU que desejarem participar e autorizarem a 

publicação de suas fotos em nossa pagina no Facebook. A foto participante deverá ser enviada 

por e-mail, passará por uma seleção realizada por uma Comissão Avaliadora e posteriormente 

será postada por nossa equipe em nossa página www.facebook.com/smelivramento. A foto 

mais curtida será a premiada. 

 

COMO PARTICIPAR 

– O participante deverá enviar uma foto sua, na qual apareça com sua Pandorga, para o e-mail 

smelivramento@gmail.com, autorizando a publicação da foto na fanpage da Secretaria de 

Cultura (www.facebook.com/smelivramento). Também é necessário o envio do nome 

completo do participante e idade. Caso o participante seja menor de idade, o responsável 

receberá um email com uma ficha de autorização para a participação do menor que deve ser 

preenchida, assinada e devolvida a organização do Festival de Pandorgas por email em 

formato de foto (JPG) ou documento digitalizado (PDF). Enviaremos um e-mail de confirmação 

de recebimento. 

 

REGRAS  

– O envio das fotos deve ser realizado entre às 00 horas do dia 20 de março de 2021 até às 

23horas e 59 minutos do dia 28 de março de 2021 para o e-mail smelivramento@gmail.com. 

Os e-mails recebidos fora desse período, a foto estará automaticamente desclassificada. 

– A comissão avaliadora selecionará 3 fotos em cada categoria para votação popular on line na 

página do Facebook da SME. A avaliação será principalmente sobre a originalidade da 

pandorga dentro de cada categoria. As categorias são: 

  # Bomba 

  # Caixa 

  # Marimba ou Marimbondo 

– O concurso terá início no dia 1º de abril, a partir das 12h, com a postagem das fotos e início 

da votação prazo final às 8 h do dia 5 de abril.  

Dia 5 de abril às 12 h será o anúncio do vencedor nas redes sociais da SME. 

 

– A premiação será para os mais votados em cada categoria e entregue em data a ser marcada 

individualmente com cada vencedor. 
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