Regulamento do Concurso “Halloween criativo” 2021
No âmbito do aniversário da Biblioteca Municipal Simões de Almeida (Tio), que no
dia 28 de outubro celebra 20 anos de abertura ao público, promove-se
promove
o Concurso
“Halloween Criativo”.
O intuito deste concurso será promover o espaço da Biblioteca Municipal e o seu
espólio, incentivar a criatividade e imaginação de todos os participantes,
participantes
aproveitando a temática
mática do Halloween para a criação deste concurso.

1. Categoria: “Halloween criativo – sapato aterrador”
2. O concurso
oncurso é dirigido a crianças
crianças,, jovens e adultos, sendo estes divididos em
quatro categorias:
Categoria A – dos 3 aos 5 anos;
Categoria B – dos 6 aos 10 anos;
Categoria C – dos 11 aos 15 anos;
Categoria D – maiores de 16 anos.
3. Cada participante apenas poderá concorrer com a apresentação de 1 sapato
tridimensional;
4. Poderão ser utilizados quaisquer tipos de materiais para a elaboração e
decoração dos sapatos;
5. Não é permitida a utilização de fotografias identificativas;
6. O “sapato aterrador” deverá ser original, da autoria do concorrente e ser
entregue na Biblioteca Municipal
Municipal,, até às 17:30 do dia 22 de outubro de
2021;
7. Cada sapato deverá ser acompanhad
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
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“sapato aterrador” 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;
10. O júri do concurso será constituído pelo público e por elementos convidados,
a cotação será de 60-40%. Os critérios de avaliação pautar-se-ão nos
seguintes aspetos: originalidade, criatividade e imaginação.
11. Aos vencedores do concurso, em cada categoria será atribuído 1 Voucher
FNAC, no valor de 75;
12. Será atribuído um certificado a todos os participantes.
13. A classificação dos concorrentes será divulgada na página do Facebook da
Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos, no dia 06 de novembro. Os
prémios e os certificados de participação deverão ser levantados na respetiva
Biblioteca, durante os dias 8 a 13 de novembro.

Figueiró dos Vinhos, 22 de setembro de 2021.
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