
 

Prezada família,  

Com o objetivo de mantermos a CONEXÃO FAMÍLIA OMEGA promovendo a 
valorização da família e ao mesmo tempo homenagearmos as MÃES, estamos 
programando o evento “BAZAR MÃE EMPREENDEDORA”, que acontecerá 
no mês de maio.  Você que faz quitutes gostosos, que confecciona lindos 
artesanatos e que produz magnificas bijuterias, faça sua inscrição! 

A proposta é a criação de uma feira em um espaço interno da escola, para 
divulgação de produtos ou serviços à comunidade escolar, na qual as famílias 
empreendedoras poderão apresentar  e vender seus produtos, durante o evento 
DIA DAS MÃES que acontecerá no dia 04/05/2019.(o informe com mais detalhes e o  convite para o evento do 
dia das mães será enviado posteriormente) . 

Para o “BAZAR MÃE EMPREENDEDORA” serão disponibilizados 30 stands, e as empresas inscritas 
deverão atender os critérios estabelecidos pelo regulamento abaixo. 

REGULAMENTO: 

DATA:04/05/2019                         HORÁRIO:  8h às 12h 

-Serão disponibilizadas 30 vagas, após o preenchimento destas as inscrições serão encerradas.  

-Realizar inscrição no período de 22/03/2019 a 27/03/2019, (enquanto houver vagas). 

 -Não será permitida a participação de  serviços e produtos inadequados a menores de 18 anos;  

-Serão disponibilizadas 02 mesas, 02 cadeiras e uma toalha (padrão obrigatório dos stands) 

 -Confirmar a inscrição dentro do prazo estabelecido, preenchendo a ficha anexa e realizando o pagamento da 
taxa de R$ 30,00 (trinta reais) que será exclusivamente para aluguel das mesas, cadeiras e toalhas que irão 
compor os stands.  

-o pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado diretamente com a Supervisão de Eventos. 

Participe! 
Atenciosamente, 
Supervisão de Eventos 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

A família interessada em participar da feira deverá se inscrever preenchendo a ficha abaixo até o dia  
27/03/2019 (OU ENQUANTO TIVERMOS VAGAS DISPONÍVEIS DENTRE AS 30 DISPONIBILIZADAS) 

NOME DO ALUNO / SÉRIE _________________________________________________________________ 

NOME  COMPLETO DO RESPONSÁVEL:____________________________________________________   

CPF:________________________TIPO DE NEGÓCIO ____________________________________________ 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO/ADESÃO: 30,00  ( aluguel de 2 mesas , 2 cadeiras e toalha de cami vermelha padrão). 

MÃE 
EMPREENDEDORA  

Salvador, 21 de Março de 2019. 
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