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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Serão atribuídos os seguintes prémios:
Vencedor - Smartphone Xiaomi Redmi Note 9S 128GB|6GB da Chiptec.net 
Menções Honrosas - Cheque-oferta de €30,00 da Chiptec.net 
Escolha do Público (a fotografia com o maior número de “gostos“): Certificado 

O anúncio dos premiados(as) terá lugar no dia 19 de outubro nas plataformas 
digitais do Município da Moita.

Para efeitos do número anterior, os participantes serão antecipadamente contactados 
por mensagem para indicar o nome completo. 

O prémio atribuído ao(à) vencedor(a) deve ser levantado pelo(a) próprio(a) 
mediante a apresentação do cartão de cidadão, em data a comunicar.

O júri pode deliberar não atribuir algum ou mesmo todos os prémios, se considerar 
que as fotografias não reuniram os requisitos exigidos.

Fica implícita a garantia que o(a) participante é o(a) autor(a) das fotografias, 
assumindo a responsabilidade por eventuais reclamações de terceiros, incluindo 
alegados direitos de autor e direitos conexos. 

Os(as) autores(as) das fotografias premiadas autorizam expressamente o Município 
da Moita a utilizá-las com o compromisso de ser feita referência ao seu nome.

As situações omissas serão analisadas pela organização, ou pelo júri, e das suas 
decisões não caberá recurso.

Todos os pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidos para o email
sec.turismo@mail.cm-moita.pt
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O Município da Moita vai assinalar o Dia Mundial do Turismo através da realização 
do 3° Desafio Fotográfico #VisitMoita, que decorrerá no Instagram entre 
1 e 30 de setembro de 2020.

Podem participar, independentemente do concelho de residência, os(as) utiliza-
dores(as) a título individual daquela rede social, que mantenham público o seu 
perfil pelo menos até ao dia seguinte da entrega de prémios.

Consideram-se participantes os(as) que, durante o período referido e a partir
de uma única conta do Instagram, publicarem separadamente um máximo
de cinco fotografias de acordo com os requisitos a seguir indicados, não sendo 
necessário qualquer procedimento de inscrição ou de validação.

As fotografias deverão promover os atrativos turísticos do concelho da Moita, 
valorizando-se as que se evidenciarem pela qualidade do seu impacto visual,
e deverão observar o tema: “Em tempos de pandemia – Um turismo seguro”.

As fotografias deverão ser a cores, podendo ser obtidas por telemóvel, tablet, 
máquina fotográfica, drone ou outro equipamento digital, permitindo-se a edição 
de imagem. A sua publicação deve conter os seguintes elementos:
 a) Local onde foi captada;
 b) Legenda descritiva;
 c) Identificação do perfil @municipiomoita;
 d) Inclusão das etiquetas obrigatórias #visitmoita,
     #desafiofotograficomoita2020, #visitportugal, #tupodes, podendo ser  
     acrescentadas outras à escolha para promover o concelho.

O júri, composto por um representante da Câmara Municipal da Moita, que preside 
e tem voto de qualidade, e por profissionais de turismo, fotografia e património, irá 
premiar os(as) autores(as) que mais se destacarem pelo seu talento, criatividade, 
qualidade e originalidade no tratamento do tema.
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