
 
 
 
 
 

Prazos para os Clubes informarem a FPB sobre: 
 

� Árvores para Exposição – Até ao dia 10 de Outubro (provisória) – Até 22 Outubro 
(definitiva) 

� Representantes no C.N.Talento – Até ao dia 10 de Outubro (provisória) – Até 22 
Outubro (definitiva) 

� Representante da Demo – Logo que possível 
� Workshop - Até ao dia 10 de Outubro (provisória) – Até 22 Outubro (definitiva) 
� Jantar - Até ao dia 10 de Outubro (provisória)  – Até 22 Outubro (definitiva) 

 
 

Espaço disponível 

 
� Dispomos de cerca de 48 mt de área total de Exposição  
� Cada Clube dispõe de cerca de 12 metros  

 
Regulamento para recepção/levantamento das árvores/árvores a 

concurso 
 

A recepção das árvores far-se-á: 
 

� Sexta Feira, 26 – Entre as 18:00 e as 20:30h 
� Sábado, 27 – Entre as 9:00h e as 9:30h 

 

Levantamento das árvores:  
 

� Domingo 28, logo após o encerramento do Congresso (hora prevista 16:00h) 
 

Árvores a concurso:  
 

� Árvores já premiadas em edições anteriores não serão admitidas a Concurso. 
 
 

Regulamento – Demo Clubes 
 

� A demonstração realiza-se no Sábado 27, das 10:15h às 13:00h 
 

� A organização fornece o arame de alumínio, nas seguintes quantidades: 
 

� 1mm (500g) 



� 2mm (1 kg) 
� 3mm (1 kg) 
� 4mm (1 kg) 
� 5mm (1 kg) 

 
� Todo o restante material é da responsabilidade dos participantes. 
 
� Cada participante é livre de efectuar a demonstração nos moldes que achar mais convenientes 

(formação inicial, reestruturação, etc) 
 

Regulamento Workshop – Salvatore Liporace 
 

� O workshop realiza-se no Domingo 28, das 10:30h às 13:00h 
 

� O Workshop tem um custo de 50,00€ e está sujeito a inscrição e pagamento antecipado 
� Todo o material necessário à participação no workshop é da responsabilidade dos 

participantes 
 
 

Regulamento Concurso Novo Talento 
 

� São admitidos participantes membros dos clubes/associações nacionais 
� Não são admitidos participantes vencedores de edições anteriores 
� Cada Clube/Associação poderá inscrever mais do que um participante, desde que cumpridas 

as 2 alineas anteriores 
� O Concurso tem um custo de 30,00€ por participante 
� A árvore trabalhada não está incluída no valor da inscrição, caso o participante pretenda 

ficar com a mesma, será acrescido um custo de 40,00€ 
 
 
NOTA: Qualquer alteração aos regulamentos, será comunicada antecipadamente. 


