CONCURSO
Encontra a
“Maior Árvore do Faial”

e Participa

Até 23 de Fevereiro de 2007
Dos 8 aos 80 anos
Data para entrega das candidaturas:
De 3 de Janeiro de 2007 a 23 de Fevereiro de 2007
NO SERVIÇO FLORESTAL DO FAIAL
REGULAMENTO
Os participantes terão de apresentar os seguintes elementos aquando da candidatura:
- Fotografia da maior árvore que encontrar;
- Apresentação do cupão anexo (panfleto), preenchido com os dados do concorrente;
- Fotocópia do Bilhete de identidade do concorrente;
Estes elementos podem ser enviados via e-mail para: isabel.mr.correia@azores.gov.pt
(nas inscrições recebidas por e-mail será tido em conta a data e hora da respectiva recepção)
Os participantes terão de ter idades compreendidas entre os 8 e os 80 anos.
Após a recepção das candidaturas, estas serão avaliadas por um júri constituído por dois elementos pertencentes ao Serviço Florestal do
Faial e um à Câmara Municipal da Horta.
Aquando da medição das árvores (altura e diâmetro), o júri far-se-á acompanhar pelo participante ao respectivo local.
Serão tidos em conta, vários parâmetros, tais como, a altura, o diâmetro, a conformação do tronco e da copa e o estado sanitário da
árvore.
Em caso de empate, é válido o carimbo de entrada no Serviço Florestal do Faial (data e nº de entrada).
De todos os concorrentes, serão seleccionados os três melhores exemplares arbóreos, a quem serão atribuídos, 1º, 2º e 3º prémio,
respectivamente.
A entrega dos prémios será feita no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Floresta (21 de Março), que reunirá todos os
participantes neste concurso, em local a designar.
Será criada uma página na Internet para divulgação dos concorrentes vencedores e dos exemplares arbóreos sujeitos a concurso.
Em situações não previstas no regulamento do presente concurso, cabe ao júri a decisão final.

Câmara Municipal da Horta
Largo Duque d’ Ávila e Bolama
Apartado 48

9900-997 HORTA
Nº verde: 800 200 171; Tel. Geral: 292 202 000
Fax: 292 293 990

Internet:www.cmhorta.pt
E-mail: geral@cmhorta.pt

Serviço Florestal do Faial
Rua do Comendador Ernesto Rebelo, 2
9900-112 Horta
Tel. Geral: 290 200 390; Fax: 292 200 395
Internet:
www.azores.gov/Portal/pt/entidades/sraf-drrf
E-mail: Info.sff@azores.gov.pt

