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REGULAMENTO
1. PROMOTOR
A equipa do Clube Viri@to4Science leva a efeito um concurso para apresentação de propostas para o logótipo do
respetivo clube.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS
Este concurso tem como objetivo selecionar o logótipo identificador do Clube Viri@to4Science, da Escola
Secundária Viriato, a usar em todas as publicações e ações do mesmo dentro e fora da escola.

3. PARTICIPANTES
a) O concurso é aberto aos/às alunos/as da Escola Secundária Viriato, individualmente ou em grupo.
b) Os/as concorrentes poderão apresentar até três propostas, devendo nesse caso apresentá-las como candidaturas
autónomas.
c) As/os concorrentes são responsáveis pela originalidade das propostas apresentadas, garantem a sua autoria e
assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros, no que diz respeito a direitos de autor
e direitos conexos.
d) Ao participar no concurso, os/as concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente regulamento.

4. CARATERÍSTICAS DAS PROPOSTAS
Cada proposta deverá ser apresentada em ficheiro comprimido (*.zip ou *.rar) constituído por:

a) Um documento de texto com os elementos:
1ª Página - Identificação do(s) autor(es) – Ano, turma, curso, nome, idade, morada, contacto telefónico e endereço
de email;
2ª Página - Memória descritiva do trabalho - texto que descreva o logótipo, o processo criativo e as referências ao
projeto nele presente;
3ª Página - Logótipo - a cores, em papel de tamanho A4 branco, com orientação vertical, com uma aplicação do
logótipo, de dimensões máximas 5 cm de comprimento / 4cm de largura.

b) Um ficheiro de imagem Portable Network Graphics (formato png) ou Joint Photographic Expert Group (formato
jpeg), a cores e definição mínima de 440 x 340 píxeis.
As propostas deverão permitir a sua plena utilização em diferentes suportes, sem perda de definição, mesmo
quando reduzido/aumentado.
O logótipo deverá privilegiar as cores em consonância com o logótipo da Escola Secundária Viriato.
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5.

ENVIO DAS PROPOSTAS

Os proponentes deverão preencher uma Ficha de Inscrição para participarem no concurso, disponibilizada num
formulário online. Posteriormente, após conclusão da proposta de logótipo, deverão enviar o mesmo para o
endereço eletrónico viriato4science@esviriato.pt, com o seguinte assunto: “CONCURSO PARA ADOÇÃO DO
LOGÓTIPO DO VIRI@TO4SCIENCE - identificação/nome do concorrente”. Deverão identificar, no email, o nome
completo, o ano e a turma.

6.

PRAZOS

O prazo para o envio das propostas termina às 23h59 do dia 31 de março de 2022, não sendo admitidas as propostas
enviadas depois dessa data.

7. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas serão avaliadas por um Júri de 6 elementos, a ser indigitado e constituído por:
1 Representante da Direção;
1 Representante da equipa do Viri@to4Science;
1 Representante da equipa de Educação Especial;
1 Representante dos/as Professores/as;
1 Representante dos/as Assistente Operacionais.
1 Representante dos/as Alunos.

Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas; a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos
do concurso e a avaliação das propostas aceites.

Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com o regulamento do concurso.
Caso nenhuma das propostas apresentadas preencha requisitos mínimos de qualidade ou de usabilidade, ou caso
se verifique um número insuficiente para efetivar o concurso, ao Júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio.

A metodologia de avaliação e graduação das propostas será determinada pelo Júri, sendo que a avaliação terá em
consideração os seguintes critérios e ponderação:
Criatividade, qualidade e adequação ao tema: 50%
Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais: 20%
Boa capacidade de reprodução gráfica: 20%
Facilidade na redução/ampliação de formatos: 10%.
Na sequência da graduação efetuada pelo Júri, serão atribuídos os prémios do concurso.
Das decisões do Júri não haverá recurso nem reclamação.
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8. PRÉMIOS
a) Será atribuído ao/à 1º classificado/a, um prémio no valor de 50.00 euros.
b) Será entregue a todos/as os/as concorrentes admitidos/as a concurso um certificado de participação no mesmo.

9. DIREITOS DE PROPRIEDADE
As/os concorrentes, ao participarem no concurso, aceitam ceder à Escola Secundária Viriato os direitos de autor.
Todas as propostas ficarão na posse da Escola Secundária Viriato, que lhes dará o uso que entender conveniente.
As propostas enviadas a concurso não serão devolvidas, podendo ser objeto de exposição pela Equipa do
Viri@to4Science.
As propostas não admitidas a concurso poderão ser devolvidas aos seus autores/as.

10. PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS
a) O/a concorrente premiado/a será informado/a dos resultados:
através de contacto telefónico;
ou através do/a diretor/a de turma;
ou através de contacto telefónico e por correio eletrónico registados na Ficha de Inscrição. (cf. anexo a este
Regulamento).
b) Os resultados do concurso serão publicados no Site e no Jornal da escola e afixados em local visível no Polivalente
da mesma.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
A apresentação da candidatura representa a aceitação plena das normas constantes no presente Regulamento.
O Júri decidirá a respeito de casos omissos.
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DECLARAÇÃO
Termo de Autorização e Publicação e Cessão de Direitos de Autor

Eu (nome completo) __________________________________________________, portador/a do Bilhete
de Identidade/Cartão de Cidadão nº ________________, com a validade de ___/___/___ (dia/mês/ano),
residente em ________________________________, declaro que tendo concorrido ao Concurso Logótipo
do Viri@to4Science promovido pela Equipa de Coordenação do respetivo clube, Viri@to4Science, autorizo,
no caso de ser premiado/a, que o logótipo apresentado passe a ser propriedade da Escola Secundária Viriato,
sendo utilizado para os fins propostos, constituindo a imagem pública Viri@to4Science.

Concomitantemente, declaro estar ciente das normas inerentes ao regulamento do concurso e cedo, pelo
presente Termo de Autorização e Publicação e Cessão de Direitos de Autor, qualquer direito de autor
proveniente da participação neste concurso à Escola Secundária Viriato.

__________________, ____ de __________________ de 2022

___________________________________________________
(Assinatura do Autor/ou co-autor)
___________________________________________________
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