
 

1 

        

 

 

 

 

Normas de Participação 

Concurso “Halloween criativo” 2022 

 

O intuito deste concurso será aproveitar a temática do Halloween para promover o 

espaço da Biblioteca Municipal e o seu espólio, incentivar a criatividade, imaginação 

e a inovação, desafiando os participantes a criarem chapéus assustadores e 

originais. 

 

1. Categoria: “Halloween Criativo – Chapéu Assustador” 

2. O concurso é dirigido a crianças, jovens e adultos. 

3. Cada participante apenas poderá concorrer com a apresentação de 1 chapéu 

tridimensional; 

4. Poderão ser utilizados quaisquer tipos de materiais para a elaboração e 

decoração dos chapéus; 

5. Não é permitida a utilização de fotografias identificativas; 

6. O “chapéu assustador” deverá ser original, da autoria do concorrente e ser 

entregue na Biblioteca Municipal, até às 17:30 do dia 21 de outubro de 

2022; 

7. Cada chapéu deverá ser acompanhado obrigatoriamente da ficha de 

identificação cedida pela Biblioteca Municipal; 

8. A participação neste concurso é gratuita e torna-se efetiva após a entrega do 

“chapéu assustador” e o preenchimento da respetiva ficha de identificação. 

9. De acordo com a Lei da Proteção de Dados, os participantes aquando do 

preenchimento da ficha de identificação, autorizam o Município de Figueiró 

dos Vinhos a utilizar as imagens em ações que entendam convenientes, 

nomeadamente exposições, inclusão no site ou em publicações, 

comprometendo-se sempre a identificar claramente os seus autores 

preservando os seus direitos;  



 

2 

10.  O júri do concurso será constituído pelo público e, em caso de empate, a 

decisão será tomada por um júri interno, que votará consoante os seguintes 

critérios de avaliação: originalidade, criatividade e execução técnica. 

11.  Irão ser atribuídos prémios aos vencedores dos três chapéus que obtiverem 

maior votação:  

1º Prémio – Voucher FNAC no valor de 100€;  

2º Prémio - Voucher FNAC no valor de 75€; 

3º Prémio - Voucher FNAC no valor de 50€; 

12.  Será atribuído um certificado de participação a todos os participantes. 

13.  Os Chapéus Aterradores estarão expostos na Biblioteca Municipal entre os 

dias 22 a 31 de outubro, onde serão disponibilizados os boletins de voto para 

votação do público. 

14.  A classificação dos concorrentes será divulgada na página do facebook da 

Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos, no dia 2 de novembro. Os 

prémios e os certificados de participação deverão ser levantados na respetiva 

Biblioteca, de 3 a 9 de novembro de 2022. 

 

 
Figueiró dos Vinhos, 03 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 


