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Formulário de inscrição do Read Your Way to 
Fenway 2019 

Regras  
• Para crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos.  
• Leia ou ouça no mínimo três livros e escreva uma redação curta sobre o livro que mais 

gostar.  
• Somente uma inscrição por pessoa, em uma única filial.   
• Se for constatado haver mais de uma inscrição da mesma pessoa, esta será desclassificada.  
• A redação deve ser um trabalho original, não plagiado nem adaptado de um ano anterior.  
• O(a) vencedor(a) ganhará três ingressos para o jogo de domingo, 18 de agosto e vales-refeição para 

consumo no Fenway Park. 
• Cada vencedor(a) deverá estar acompanhado(a) por um dos pais ou tutor. 

• Os ingressos são intransferíveis. 

• Se tiver alguma dúvida ou quiser esclarecer algo, contate Farouqua Abuzeit através do 

endereço de e-mail abuzeit@bpl.org ou ligue para 617.859.2246. 

Datas importantes  
• Início do concurso: 1º de julho  
• As redações são entregues em um local autorizado da Boston Public Library: 1º de agosto  
• Os vencedores serão notificados até dia 13 de agosto, terça-feira 
• Retire seus ingressos em sua filial, no máximo até as 17h do dia 16 de agosto, sexta-feira  
• Dia do jogo: Domingo, 18 de agosto às 1h05, Red Sox vs. Baltimore Orioles no Fenway Park  

  
  

Informações do(a) candidato(a)  
Nome completo_____________________________________ E-mail ___________________________________  

Idade _____________    Filial da BPL _____________________________________________________________  

Quantas vezes você já ganhou um concurso RYWTF? _____________  

Comentários: _______________________________________________________________________________  

Se você ganhar os ingressos do Red Sox, receberá junto com os ingressos uma camiseta para usar durante o 
jogo.  Tamanho da camiseta (marque só UMA opção):  P Infantil           M Infantil           G Infantil           M 
Adulto           G Adulto           GG Adulto      

  

Informações do pai/mãe/tutor  

Nome completo 
_____________________________________________________________________________________  

Telefone residencial 

 ______________________ Telefone celular ___________________________________  

mailto:abuzeit@bpl.org
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E-mail ____________________________________________________________________________________  

Rua ___________________________________________________________ nº ____________________ Cidade 

______________________________________________ Estado __________ CEP ______________________  

Indique de que forma quer ser contatado(a):  Telefone celular      Telefone residencial       E-mail 

 

Livros que eu li neste verão:  

Título  Autor  

1.  
  

  

2.  
  

  

3.  
  

  

Instruções: Leia ou ouça no mínimo 3 (três) livros e escreva uma redação curta sobre o livro que mais gostar 
entre os três.   
Escreva uma breve descrição do livro. Quem são os personagens, o que acontece na história e o que você mais 
gostou no livro? Adicione quantas páginas quiser. Escreva seu nome completo em cada uma das páginas que nos 
entregar.   
  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

  


