CONCURSO PARA CARIMBO
REGULAMENTO
ÂMBITO E PARTICIPAÇÃO
O concurso é aberto a todos os residentes em Grijó e Sermonde.
O tema é “Caminho de Santiago”.
Cada participante poderá apresentar apenas dois desenhos a concurso.
INSCRIÇÃO
A data limite de inscrições é dia 23 de novembro de 2018.
A inscrição só é validada com o envio do desenho, com carimbo dos CTT até à mesma data, para
a seguinte morada: União de Freguesias de Grijó e Sermonde, Alameda do Mosteiro, 4415-493
Grijó ou entregue na sede da Junta de Grijó.
DESENHO para CARIMBO
- O desenho em formato A4, deverá ter em conta a dimensão do carimbo com 4,5x3cm.
- Só serão aceites trabalhos originais.
- No verso do desenho deverá conter os dados do autor: nome, apelido, morada completa,
contacto, e-mail e data de nascimento.
RESULTADOS
- Os resultados serão anunciados no dia do evento e os participantes receberam um certificado.
PRÉMIOS
- Aos 3 melhores desenho serão atribuídos cheque/prenda no valor de: 100, 50 e 25 euros
respetivamente.
JURI
- O júri será constituído por:
1 elemento da Confraria de Santiago da Paróquia de S. Salvador de Grijó, Presidente do Jurí,
1 elemento da Mesa da Assembleia da União de Freguesia de Grijó e Sermonde,
1 artista plástico.
DIREITOS DE AUTOR
- Os participantes assumem total responsabilidade sobre a autoria das obras, desprovendo-se a
organização do evento de qualquer responsabilidade sobre plágios.
- Os concorrentes cedem total e exclusivamente os direitos de reprodução e publicação das
obras a concurso, e utilização da mesma nos eventos do “Caminho de Santiago” da União de
Freguesias de Grijó e Sermonde, identificando sempre o autor da obra.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A participação no concurso depreende a leitura e aceitação de todos os termos anteriores.
Sede:
Alameda do Mosteiro
4415-493 Grijó
Telefone: 227640215
Email: secretaria-grijo@jf-grijosermonde.pt

Rua de Sermonde, 126
4415-115 Sermonde
Telefone: 227649441 / Fax: 227410083
Email: secretaria-sermonde@jf-grijosermonde.pt

