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Preâmbulo 

Como o fim de incentivar e manter a tradição dos tapetes que decoram o percurso da 

Procissão do Coração de Jesus no dia 28 de julho 2019, a Junta de Freguesia das Doze Ribeiras 

lança o 6º concurso de tapetes para premiar quem melhor souber de forma criativa e original 

embelezar o seu tapete. 

 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

O Concurso é uma organização da Junta de Freguesia das Doze Ribeiras. 

 

2. OBJETIVO 

Este concurso tem como objetivo incentivar e manter a tradição dos tapetes que decoram o 

percurso da Procissão do Coração de Jesus, bem como dar a conhecer os mesmos publicando 

fotos no facebook e no portal da Junta de Freguesia.  

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Podem participar no concurso toda a comunidade, com exceção às Entidades. 



É proibida a participação de qualquer membro do júri do concurso e das demais pessoas 

envolvidas na organização. 

 

 

4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

Os critérios de julgamento serão a beleza e a criatividade/originalidade de cada tapete. 

 

5. PRAZOS 

O concurso realiza-se no dia 28 de julho de 2019. 

 

6. INSCRIÇÕES 

O concorrente deve entregar, comunicar ou enviar a FICHA DE INSCRIÇÃO, devidamente 

preenchida até ao dia 28 de julho: 

 Em mão na Junta de Freguesia durante o horário de expediente. 

 Pelo telefone 914 154 085 ou pelo 295906233, durante o horário de expediente. 

 Pelo e-mail: jf12ribeiras@sapo.pt 

 

7. REPRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO 

As fotografias dos tapetes ficarão propriedade da Junta de Freguesia das Doze Ribeiras, que se 

reserva o direito de as reproduzir e de as utilizar para diversos fins editoriais, expositivos ou 

outros, sem qualquer contrapartida financeira ou de outra natureza, mas sempre com a 

indicação da autoria. 

 

8. JÚRI 

O júri será composto por dois membro da Junta de Freguesia e por um membro da Comissão 

da Igreja. 

O júri será soberano nas suas considerações finais e decisões, sendo estas inapeláveis. 
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9. PRÉMIOS 

Será atribuído ao melhor tapete um vale no valor de 50€. 

O júri poderá, ainda, optar pela não atribuição dos prémios, caso os tapetes a concurso não 

respeitem os critérios definidos no presente regulamento ou revelem nítida falta de beleza e 

originalidade. 

A comunicação dos resultados do concurso aos participantes será feita até ao máximo de 20 

dias após terminar. Os resultados serão divulgados no facebook e no portal da Junta de 

Freguesia.  

 

10. EXPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS TAPETES 

As fotografias do tapete premiado e todas aquelas que o júri entender selecionar serão 

publicadas no facebook e no portal da Junta de Freguesia, em data e por período a determinar. 

 

11. LIMITE DE RESPONSABILIDADE 

A Junta de Freguesia das Doze Ribeiras não se responsabiliza por quaisquer danos físicos ou 

materiais que, no decurso do Concurso, possam resultar para os participantes. 

 

12. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por deliberação do Júri do Concurso.  

 

13. ACEITAÇÃO DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

A participação no presente Concurso de Fotografia implica o conhecimento integral deste 

Regulamento e a plena aceitação das normas acima elencadas. 

 

14. OUTRAS INFORMAÇÕES 



Informações complementares deverão ser solicitadas: 

 Presencialmente na Junta de Freguesia durante o horário de expediente; 

 Por e-mail: jf12ribeiras@sapo.pt; 

 Por telefone: 295906233. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

 

 

NOME _______________________________________________________________________ 

MORADA ____________________________________________________________________ 

                  _____________________________________________________________________ 

TELEFONE ____________________________________________________________________ 

EMAIL _______________________________________________________________________ 

NIF __________________________________________________________________________ 


