
EDITAL DO BAZAR DE NATAL DA  

ESCOLA WALDORF JOÃO GUIMARÃES ROSA

REGULAMENTO

Cara Comunidade Escolar João Guimarães Rosa:

Estamos abrindo OFICIALMENTE as inscrições para o Bazar de Natal de 2019. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 
O Bazar de Natal é uma oportunidade para a “Comunidade Waldorf”” apresentar suas 
habilidades bem como comercializá-las. Para isso, seu trabalho, tanto artesanal como 
alimentício, deve estar de acordo com a Pedagogia Waldorf. Portanto, solicitamos que leiam 
com MUITA ATENÇÃO as informações que seguem abaixo: 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 
DATA: 01/12/2019 (como consta no Calendário Escolar da Escola Waldorf) 

HORÁRIO: das 10h às 17h  

LOCAL: Quadra da Escola WALDORF João Guimarães Rosa, Rua Virgínia de Francesco Santilli, 
81 – City Ribeirão, Ribeirão Preto/SP 

Ficam estabelecidas as seguintes normas: 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO: 
2.1. COMUNIDADE ESCOLAR (Alunos, Pais, Professores e funcionários): De 0:00h de 
01/11/2019 às 23:59h de 16/11/2019 (12 dias corridos);

2.2. COMUNIDADE EXTERNA: De 0:00h de 17/11/2019 às 23:59h de 23/11/2019 (6 dias 
corridos - Se Houver Vaga): 

2.3. Inscrições somente através de link https://forms.gle/qwTMZn4p9P2qkuvR8 : 

2.4. As inscrições serão classificadas conforme ordem de preenchimento do formulário no 
link e serão observados minuciosamente data e hora;

2.5. No preenchimento do formulário é obrigatória a descrição dos produtos que serão 
comercializados bem como o envio de fotos para o e-mail  bazarwaldorf@gmail.com .

2.6. O expositor que pleitear sua inscrição deverá estar adimplente com o financeiro da 



Escola João Guimarães Rosa (APJ), no tocante a todo relacionamento existente com essa pessoa 
jurídica, sejam mensalidades, taxas, acordos, materiais escolares ou exposições realizadas em 
anos anteriores; 

2.7. As inscrições serão validadas somente mediante a um único pagamento, o da Taxa de Inscrição, 
no setor financeiro da Escola João Guimarães Rosa, o valor da inscrição segue conforme a tabela 
do item 4; 

2.8. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito apenas em dinheiro, não serão aceitos 
cheques, cartões de débitos e créditos; 

2.9. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado no setor financeiro da Escola João 
Guimarães Rosa, incondicionalmente, até a última data de inscrição de cada período – comunidade 
e externa, das 08h às 17h. 

2.10. Além da taxa de inscrição, será cobrado dos expositores 10% de suas vendas para a Escola 
João Guimarães Rosa e esses valores deverão ser quitados no dia 02 de dezembro, segunda-feira, 
apresentando relatório final de vendas e o cálculo referente a taxa de participação. 

3. PRODUTOS PARA EXPOSIÇÃO: 
3.1. Os produtos a serem comercializados deverão passar por uma avaliação pedagógica que será 
realizada pelo corpo docente da Escola João Guimarães Rosa. Fica proibida a comercialização de 
bebidas alcoólicas. Só poderão ser comercializados produtos aprovados por esta avaliação;

3.2. Deverão ser enviadas fotos de cada produto a ser comercializado para e-mail bazarwaldorf@
gmail.com como solicitado no preenchimento do formulário de inscrição disponível no link: 
https://forms.gle/qwTMZn4p9P2qkuvR8 para pré-avaliação, respeitando as datas estipuladas 
nos itens 2.1. e 2.2. 

3.5. Fica proibida a comercialização de produtos sem a avaliação pedagógica, podendo o expositor 
sofrer sanções disciplinares como, por exemplo, a retirada do produto da exposição até a expulsão 
do expositor (em casos extremos).

4. ESPAÇO DO LOTE , VALOR DO LOTE, DISPOSIÇÃO DO LOTE E 
UTILIZAÇÃO DO LOTE:
4.1. Os lotes serão divididos igualmente no tamanho 3m x 2m, com três mesas plásticas de tamanho 
0,70mX0,70m, mais três cadeiras plásticas. ; 

4.3. Especificações e valores dos lotes: 38 lotes todos com preço de R$ 120,00 cada

4.4. Os expositores poderão dispor desse espaço que estará demarcado e organizado com pequenos 
nichos, mesas, araras e módulos. DESDE QUE ESTEJA DENTRO DO LIMITE DO SEU LOTE! 

4.4. A disposição dos lotes se dará pela Comissão de Bazar, visando à logística do local e a 
maximização do contato entre os consumidores e expositores; 

5. FUNCIONAMENTO 
5.1. O Bazar de Natal iniciará às 10h (horário de Brasília); 

5.2. O portão será aberto aos expositores das 7h para desembarque de seus produtos; 

5.3. O portão fechará, impreterivelmente, às 9h30 (horário de Brasília); 

5,4. Será utilizado o portão da Rua Guaíra (ao lado do restaurante da escola) para efetuar o 
desembarque de seus produtos; 

5.5. Cada expositor poderá adentrar com seu veículo na escola para efetuar o embarque/
desembarque de seus produtos, devendo retirá-lo logo após o descarregamento da carga. O 
expositor terá, no máximo, 15 min para efetuar o embarque/desembarque; 



5.6. No dia do evento, a Comissão do Bazar recepcionará o expositor para orientar onde fica seu 
lote; 

5.7. Ao término do evento, os expositores terão das 17h às 19h para desmontagem do stand e 
retirada dos seus produtos pelo mesmo portão. 

6. MATERIAIS E OBJETOS DE SUPORTE À EXPOSIÇÃO E OS PRODUTOS 
EXPOSTOS: 
6.1. Fica a cargo do expositor, trazer canetas, lápis, borrachas, rascunhos e/ou bloquinhos de 
notas, lixeira com sacos de lixo, entre outros, para seu lote! A ESCOLA NÃO SUPRIRÁ A FALTA 
DESSES MATERIAIS! 

6.2. Durante o evento é de responsabilidade única do expositor, cuidar de seus produtos e seu 
espaço, portanto, a Escola WALDORF João Guimarães Rosa não se responsabilizará pelos produtos 
e danos materiais deixados ao alento! Aconselhamos que tragam um auxiliar para que numa 
emergência de ausência estejam supridos. 

7. EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO EXPOSITOR: 
7.1. A inscrição do expositor fica condicionada ao cumprimento dos itens 2.1., 2.2.,2.4., 2.5., 2.6.,2.7., 
2.8.,2.9., 3.1., 3.2., 3.3.. 

8. DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS:
8.1. É permitido, pelos expositores, o uso de máquinas de cartão de crédito e débito; 

8.2. É EXTRITAMENTE PROIBIDO O CONSUMO E/OU A VENDA DE BEBIBAS ALCÓOLICAS.

Ribeirão Preto, novembro de 2019.

COMISSÃO DE BAZAR 

Carla Micheletto e Denise Benedecti

DIREÇÃO PEDAGÓGICA APJ


