
 
REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE NATAL 

 
 
 

Conhecido pela forte religiosidade e pelas atrações artísticas e culturais 

que alegram e embalam os corações de jovens, crianças e adultos. O Natal alia 

o brilhante das luzes natalinas ao colorido natural da cidade Jardim da Serra 

Gaúcha 

 O Natal será realizado de 5 de novembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021. 

A decoração começou a ser instalada no dia 20 de outubro e a programação 

pública inicia no dia 20 de novembro. O evento está inserido no calendário de 

eventos do Município e tem como objetivo o desenvolvimento do comércio, da 

hotelaria e da gastronomia, bem como divulgar, promover e proporcionar uma 

maior atratividade para moradores, visitantes e turistas durante a alta 

temporada de final de ano na Serra Gaúcha. 

 

O EVENTO 

 O Natal no Jardim da Serra Gaúcha será realizado de 20 de novembro 

de 2020 a 15 de janeiro de 2021. Devido à pandemia causada pela Covid-19, a 

programação cultural do evento natalino será virtual, com oficinas, atrações 

musicais e mensagens de reflexão sendo transmitidas pelas redes sociais. 

Assim, a decoração temática dos Globos de Neve será o ponto alto do evento 

em 2020.  

 Durante o evento será oportunizado a participação de expositores de 

artesanatos natalinos e presentes em cinco estandes de comercialização. Para 

não gerar aglomeração, haverá distanciamento mínimo entre os espaços e os 

participantes deverão seguir com as normativas determinadas através do 

protocolo vigente.  



 
 DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE NATAL 

Art. 1 - Poderão participar da Feira de Natal “Weihnachtsmarkt” de Nova 

Petrópolis expositores locais, bem como, do Estado e outros, que 

comercializem artigos natalinos, artesanatos e presentes. 

 

Art. 2 - As inscrições dos comerciantes interessados devem ser 

entregues até o dia 09 de novembro de 2020. E o pagamento deverá ser 

efetuado até o dia 17 de novembro de 2020 e o comprovante de pagamento 

deve ser apresentado na Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. 

a) O valor de locação do estande será de R$ 2.235,09, sendo R$ 235,09 

referente ao pagamento da taxa de comércio eventual ou transitório e R$ 

2.000,00 de pagamento de locação do estande;   

b) o depósito deverá ser efetuado na conta do Banco Banrisul 

 Agência: 0288 | Conta Corrente: 040.821.370-7 | CNPJ: 

30.153.763/0001-33 

c) se o pagamento não for realizado no prazo, o expositor perderá o 

estande, e este será repassado ao próximo da lista. 

 

Art. 3 - Os interessados em participar da Feira de Natal deverão anexar, 

obrigatoriamente, no campo específico da ficha de inscrição as fotos dos 

produtos que pretendem comercializar para submeter à avaliação da Comissão 

Organizadora do evento.  

 
Art. 4 - A organização da Feira de Natal fornecerá a infraestrutura 

de base (1 estande com tamanho 4 x 3m, com frente aberta, 1 suporte para 

lâmpada, testeira, 1 tomada e carpete). Caberá ao expositor participante trazer 

o material necessário para a exposição e comercialização de seus produtos, 

tais como: itens a serem comercializados, mesas, expositores, araras, 

fechamento para a noite, lâmpada, entre outros. 

 

Art. 5- A organização da Feira de Natal disponibilizará 2 (dois) crachás 

de identificação para cada estande. Será obrigatória a utilização dos crachás 

durante o evento. 

Art. 6 - Cabe à Comissão Organizadora o direito de registro de imagens 

(filmagem e fotografias) dos estandes e produtos expostos na Feira de Natal 



 
para arquivo, divulgação e comercialização do evento, sem que assista direitos 

pelo uso de imagem aos expositores. 

 

Art. 7 - A Comissão Organizadora poderá convidar qualquer 

expositor/responsável pelo estande participante da Feira de Natal a se retirar 

do evento caso seu comportamento não esteja de acordo com as condições 

exigidas pela Comissão Organizadora, mesmo que Natal no Jardim da Serra 

Gaúcha ainda esteja em andamento. O mesmo fica automaticamente 

desclassificado do ano subsequente, sem direto a qualquer tipo de 

ressarcimento ou indenização. 

 

Art. 8 – Não são permitidas alterações em qualquer estrutura do 

estande. 

 

Art. 9 - A Comissão Organizadora do Natal no Jardim da Serra Gaúcha 

juntamente com a Secretaria de Turismo, Indústria e Comercio fará a 

fiscalização da Feira de Natal podendo solicitar materiais para registros 

fotográficos, bem como, solicitar retirada de materiais que não estejam de 

acordo com a ficha de inscrição, feito pelo responsável do estande. 

 

Art. 10 - A Feira de Natal ocorrerá diariamente, de 20 de novembro a 15 

de janeiro de 2021, das 7h às 18h, sem fechar ao meio dia, havendo tolerância 

de 10 minutos para abertura. O horário de funcionamento da feira poderá ser 

modificado pela Comissão Organizadora, sem aviso prévio. O expositor que 

não cumprir horário será advertido na primeira ocorrência e, caso reincidente, 

será punido com a proibição de participar da próxima edição da feira. 

 

Art. 11 - Cada estande terá o nome impresso em uma placa PS, 

fornecida pelo evento. É expressamente PROIBIDO tirar ou cobrir a placa de 

identificação do estande com outros materiais ou placas. 

 

Art. 12 - O estande deverá ficar limitado ao espaço adquirido, não 

podendo expor produtos, placas ou afins no corredor central da Feira de Natal. 

 

Art. 13 - A divulgação dos expositores selecionados será feita por meio 

de contato telefônico no número registrado na ficha de inscrição.  

 



 
Art. 14 - Fica a cargo da Comissão Organizadora selecionar os 

expositores que participarão da feira, levando em consideração os seguintes 

critérios: 

 Ordem de inscrição; 

 Criatividade, estética e acabamento dos produtos; 

 Produtos diferenciados/ repetidos. 

 

Art. 15 - É proibido ao expositor/artesão/responsável pelo estande 

vender produtos diferentes dos constantes na ficha de inscrição ou ocupar 

espaço maior do que o que lhe for licenciado. 

 

Art. 16 – Cada expositor selecionado poderá ocupar o espaço a partir do 

dia 19 de novembro de 2020.  

 

Art. 17 – No ato da recepção serão entregues os crachás de 

identificação e informações necessárias para o bom andamento das atividades 

elaboradas pela Comissão Organizadora do evento. 

 

Art. 18 – Todos os comerciantes são responsáveis pelo cumprimento 

dos protocolos sanitários de distanciamento e higienização dos ambientes. O 

não cumprimento da medida pode ocasionar a expulsão do 

expositor/artesão/responsável pelo estande da feira.  

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Art. 19 – A Comissão Organizadora do Natal no Jardim da Serra 

Gaúcha 2020 de Nova Petrópolis é formada por representantes da Prefeitura 

Municipal de Nova Petrópolis, Associação dos Grupos de Danças Folclóricas 

Alemãs de Nova Petrópolis, Conselho Municipal de Turismo, Associação dos 

Municípios da Rota Romântica, Sicredi e Associação Comercial e Industrial de 

Nova Petrópolis.  

 

Art. 20 - Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

do evento. 


