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REGULAMENTO



ARTIGO 1.º
APRESENTAÇÃO

1. O “Concurso de Desenho, Ilustração e Pintura Jovem”, à frente intitulado “Concurso” é um

projecto que irá decorrer neste ano rotário de 2022-2023 pela primeira vez, dinamizado

pelos clubes: Rotary Club Arouca (Portugal) e Rotary Club de Kusadasi (Turquia), à frente

intitulados ‘Organizador’;

2. O concurso tem como slogan DREAMS4ALL (“sonhos para todos”):

a) DREAMS, porque precisamos sonhar um mundo melhor;

b) ALL ( todos), pois todas as vidas estão conectadas, como tão bem a filosofia Ubuntu

explica no seu lema "eu sou porque nós somos";

c) O número 4 é uma alusão à prova quadrupla, em que tudo o que nós pensamos,

dizemos ou fazemos deve: 1) ser a verdade para todos os interessados 2) ser justo

para todos 3) criar boa vontade e melhores amizades 4) ser benéfico para todos os

interessados.

3. A presente parceria entre estes dois clubes surgiu na sequência do projeto de geminação

criado em 2018 entre os presidentes Ricardo Sousa (Arouca) e Ibrahim Durak (Kusadasi),

a qual terá continuidade no futuro, com novas edições nos próximos anos rotários;

4. Nesta primeira edição, o concurso decorrerá em Portugal e na Turquia, estando previsto

que nas próximas edições novos países sejam convidados a participar pelo Organizador.

ARTIGO 2.º
TEMA A DESENVOLVER

1. O tema a concurso é o lema internacional do ano rotário, em 2022-23 “Imagine o Rotary”;

2. A seleção deste tema prende-se com o facto de ser o lema rotário deste ano e, ao ser

genérico, libertará as “asas da imaginação” dos candidatos, que deverão focar as áreas

de enfoque do Rotary, nesta edição: Ambiente; Água e saneamento; Paz;

3. Assim, os trabalhos submetidos deverão representar a visão do candidato do lema

“Imagine o Rotary” com as áreas acima mencionadas.

[para saber mais sobre estas áreas, consulte: https://www.rotary.org]
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ARTIGO 3.º
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1. O concurso é aberto à população mais jovem, estando organizado, neste ano, apenas

numa categoria, dos 12 aos 17 anos (inclusive), com participação individual ou em grupo.

2. Os concorrentes podem participar a título individual ou em grupo, sendo que cada

concorrente ou subscritor (no caso de participação em grupo), só poderá apresentar uma

proposta, sob pena de serem excluídas todas as propostas em que seja autor ou co-autor;

3. Se a participação for em grupo, estes devem indicar o nome de um dos candidatos, que

representará essa equipa no concurso;

4. Os concorrentes assumem toda a responsabilidade da sua autoria, assumindo ainda a

responsabilidade perante a reclamação de terceiros no que diz respeito a direitos de autor

e direitos conexos.

ARTIGO 4.º
DISPOSIÇÕES GERAIS

1. A participação no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos dos trabalhos ao

Organizador, que os poderá utilizar em quaisquer publicações e meios de divulgação,

renunciando o autor a qualquer contrapartida financeira ou de outra índole;

2. O Organizador compromete-se a mencionar o nome do autor dos trabalhos nas

utilizações que deles venha a fazer;

3. A falta da entrega dos dados e das autorizações necessárias ao presente Concurso

implica a desqualificação no mesmo;

4. Os trabalhos apresentados a Concurso deverão ser originais e não poderão ter sido

anteriormente submetidos a outro qualquer concurso;

5. Ao enviar os trabalhos, os participantes confirmam que estes não contêm:

a) Algo suscetível de violar os direitos de terceiros;

b) Imagens que contenham cenas de nudez, locais ou algo que possa ser considerado

obsceno, imoral ou de qualquer forma impróprio;

c) Pessoas reconhecíveis a menos que seja possível garantir que essas pessoas

concederam ou tenham todas as autorizações necessárias para a utilização e

publicação dos trabalhos neste concurso.
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6. O Organizador reserva-se o direito de desqualificar participações que não cumpram

qualquer parte ou o todo deste regulamento;

7. Com o lançamento deste Concurso, o Organizador pretende promover novos talentos da

área do desenho, da pintura e da ilustração e divulgar a missão do Rotary no mundo.

ARTIGO 5.º
CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS

Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser constituídos pelos seguintes

elementos:

a) Suporte principal da candidatura, constituída pelo original da proposta ou impressão

(no caso de ser trabalho digital) em tamanho A3 (297 x 420 mm), montado em suporte

rígido (moldura, cartão ou k-line), a ser enviado via CTT ou entregue pessoalmente. É

obrigatório fazer a inscrição e submeter uma versão digital online no formulário de

candidatura disponível em https://forms.gle/M6ny57b63oAkWFym9;

b) Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que descreva sucintamente o

conceito desenvolvido no trabalho, num máximo de 2000 caracteres, a ser enviada

online no formulário de candidatura https://forms.gle/M6ny57b63oAkWFym9.

ARTIGO 6.º
ENTREGA DAS PROPOSTAS

1. A proposta deve ser entregue em envelope A3 fechado, sem qualquer identificação visível

do concorrente ou sem qualquer característica que permita a sua identificação, contendo

apenas no seu exterior, em remetente, “Concurso Dreams4ALL”, com o seguinte

conteúdo:

a) Trabalho a concurso, montado no suporte rígido, como indicado na alínea a) do artigo

anterior;

b) Um envelope DL fechado (sigiloso), sem qualquer identificação exterior, contendo a

identificação do autor, morada completa, endereço de correio electrónico e contacto

telefónico. – Anexo I, assim como os dados do autor e do seu encarregado de

educação, com as respectivas declarações/autorizações – Anexo II;
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2. A proposta também tem de ser enviada pelo formulário Google disponível no endereço

web: https://forms.gle/M6ny57b63oAkWFym9 que inclui envio dos dados do candidato e

encarregado de educação, da obra em formato digital e da memória descritiva;

3. A existência nos suportes entregues de qualquer marca, assinatura, rúbrica ou qualquer

elemento que leve à identificação do concorrente constitui motivo de exclusão da proposta

do presente concurso;

4. O envelope referido no ponto 1 deverá ser fechado e entregue pessoalmente na sede do

Rotary Club de Arouca ou do Rotary Club de Kusadasi (ou em mão a algum dos seus

membros) ou ainda enviado pelo correio, conforme o país do candidato, para:

PORTUGAL
Rotary Club de Arouca
Av. 25 de Abril, n.º 68

4540-102 Arouca Portugal

TURQUIA
Cumhuriyet mah.Ergene Sokak, Melek

Apt. No:1/2
KUSADASI-AYDIN-TURKEY

5. O prazo de entrega dos trabalhos (envelope e inscrição via formulário Google) termina no

dia 31 de Março de 2023, sejam entregues pessoalmente ou enviados por CTT.

ARTIGO 7.º
JÚRI

1. A seleção das propostas vencedoras estará a cargo de um júri constituído por 6 pessoas,

sendo o presidente do Júri, o atual Presidente do Rotary Club de Arouca;

2. Composição do Júri:

a) Fernando Ferreira – Presidente do Rotary Club de Arouca, Distrito 1970;

b) José Leal – Formação em Belas Artes, aguarelista, ilustrador;

c) Luísa Portugal – Estudante finalista de Design de Comunicação (Faculdade de Belas

Artes da Universidade do Porto);

d) Eva Evita – Ilustradora;

e) Mithat Sucuoglu – Presidente do ICC Portugal e Turquia, Governador candidato

2025/26;

f) Hande Tufekçioglu – Rotary Club de Demirtas, Distrito 2440.

3. Compete ao Júri receber/abrir as propostas recebidas, verificar da conformidade destas

com os requisitos do concurso e avaliar os trabalhos aceites e a escolha dos dois

melhores trabalhos, sendo um de cada país;

4. O concurso é interdito a qualquer elemento do Júri, bem como aos seus familiares diretos;

5. O anonimato dos concorrentes só será levantado após a classificação final;
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6. Os membros do Júri ficam obrigados ao sigilo;

7. As decisões do Júri, tomadas por unanimidade ou maioria, serão finais e não será aceite

qualquer reclamação.

ARTIGO 8.º
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

1. As propostas serão avaliadas pelo Júri numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com os

seguintes critérios:

a) Adequação ao tema e Criatividade – 50%

b) Originalidade – 20%

c) Qualidade técnica e gráfica – 20%

d) Legibilidade e Apresentação/Suporte – 10%

2. A candidatura vencedora será a que obtiver uma classificação final mais elevada, após a

aplicação da fórmula: a) x 0,50 + b) x 0,20 + c) x 0,20 + d) x 0,10;

3. O Júri pode decidir não escolher um vencedor caso, fundamentadamente, considere que

nenhuma das propostas tem mérito suficiente ou que nenhuma se adequa ao objetivo

pretendido;

4. As decisões do Júri são soberanas e definitivas não podendo haver qualquer tipo de

recurso;

5. O concurso só se efetivará se houver um mínimo de 3 (três) propostas concorrentes, em

cada um dos países.

ARTIGO 9.º
PRÉMIOS

1. Será atribuído um prémio de 250,00€ (duzentos e cinquenta Euros) ao vencedor em

Portugal e outro de igual valor ao vencedor na Turquia, a serem pagos, respectivamente,

pelo Rotary Club Arouca e Rotary Club de Kusadasi;

2. O Organizador promoverá a publicitação dos concorrentes vencedores e do respectivo

autor nas redes sociais e promoverá, junto do Rotary Internacional, a possibilidade da sua

publicitação nos meios de comunicação geridos por este;

3. Todos os trabalhos admitidos no concurso serão incluídos num livro digital a ser divulgado

nas redes sociais do Rotary Club Arouca, Distrito 1970, Rotary Club de Kusadasi, Distrito

2440, assim como noutros locais a designar;
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4. O Organizador entregará a todos os concorrentes admitidos a concurso um diploma de

participação, que será oportunamente enviado via e-mail em formato PDF.

ARTIGO 10.º
DIREITOS DE PROPRIEDADE

1. O Organizador ficará proprietário de todas as obras apresentadas e admitidas a concurso;

2. Às propostas apresentadas e admitidas a concurso será dado o uso que o Organizador

entender conveniente, não podendo o seu autor reclamar do mesmo;

3. O Organizador poderá utilizar as imagens apresentadas e admitidas a concurso para

ações de divulgação e/ou exposição, seja de forma virtual ou em espaços de exposição;

4. Com exceção das candidaturas vencedoras, todos os documentos que compõem as

propostas a concurso, apesar de serem propriedade do Organizador, podem ser

levantadas, no prazo de 15 dias úteis, após receção do pedido de entrega, nas moradas

indicada no Artigo 6.º do presente Regulamento, e somente após a divulgação das

propostas vencedoras;

5. Os trabalhos não reclamados nem levantados serão destruídos se assim o Organizador o

entender.

ARTIGO 11.º
CALENDARIZAÇÃO DO CONCURSO

1. Abertura e divulgação do concurso nos dois países a 8 de Dezembro de 2022;

2. Desenvolvimento das propostas de 16 de Dezembro de 2022 a 31 de Março de 2023;

3. Data limite para receção das candidaturas 31 de Março de 2023;

4. Decisão do Júri até 15 de Abril de 2023;

5. Comunicação dos resultados até 20 de Abril de 2023;

6. Entrega de prémios até 30 de Abril de 2023;

7. Levantamento (opcional) de projetos até 15 de Maio de 2023.

ARTIGO 12.º
DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A participação neste concurso implica por parte dos candidatos que:
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a) Conhecem e aceitam este Regulamento e eventuais ajustamentos, caso surjam

imprevistos alheios ao Organizador;

b) Que não tiveram participação e/ou intervenção na elaboração de qualquer outra

proposta que não a aqui subscrita;

c) Que o candidato é o proprietário do trabalho, que possui todos os direitos de

propriedade intelectual nestes apresentados, que concede ao Organizador, de acordo

com o presente regulamento, de forma irrevogável, perpétua e mundial, licença para

reproduzir, distribuir, exibir e criar trabalhos derivados do trabalho a concurso

(juntamente com o crédito do nome do autor) sem remuneração ou outra qualquer

contrapartida;

d) As propostas são inéditas e originais, criações dos próprios concorrentes, sem nunca

terem sido divulgados a nível nacional ou internacional;

e) Estão disponíveis para aceitar as adaptações necessárias, no sentido de viabilizar a

utilização da sua ilustração/desenho/imagem em diferentes suportes/cores e para

diferentes fins. Na sua impossibilidade, o Organizador reserva-se no direito de

recorrer a uma outra pessoa individual ou coletiva;

2. Os encarregados de educação dos candidatos declaram para os devidos efeitos e com os

necessários poderes que autorizam a inscrição, participação e fornecimento dos dados

constantes da candidatura ao presente concurso, cujo regulamento tomaram

conhecimento, bem assim, como as informações inerentes à inscrição,

3. O Organizador, enquanto entidade que responsável por este concurso, não se

responsabiliza por quaisquer danos causados durante o transporte ou armazenamento

dos projectos;

4. Os montantes atribuídos a título de prémios serão entregues por transferência bancária,

para conta indicada pelo candidato ou pelo legal representante do candidato;

5. Todos os contactos com dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação

deste regulamento serão esclarecidas e resolvidas pelo Organizador através do e-mail

rotary.ilustration.contest@gmail.com, criado no âmbito do presente concurso.

Ficha Técnica:

Dinamizadores: Fernando Ferreira e Mithat Sucuoglu
Regulamento: Ângelo Campelo | revisão: Alda Portugal
Serviços internacionais/CIPS: Ricardo Sousa e Sérgio Almeida
Responsável pela divulgação em Portugal: Sérgio Almeida
Design gráfico: Luísa Portugal | https://luisaportugal.cargo.site/
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ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

_______________________________________________________ (nome completo), portador

do cartão de cidadão n.º _____________________, com validade até ____/__/__, contribuinte

fiscal n.º _______________, residente em ___________________________, para os efeitos do

disposto no Artigo 5.º, n.º 1, al. d) do Regulamento do “Concurso de Desenho, Ilustração e Pintura

Jovem”, promovido pelo Rotary Club de Arouca e pelo Rotary Club de Kusadasi, vem indicar

Email: _________________________________________________________

Contacto telefónico: ______________________________________________
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ANEXO II

DECLARAÇÕES

O candidato __________________________________________, com cartão de cidadão n.º
_____________, válido até ____/__/__, com NIFº _________________, residente em
________________________________________, com e-mail:
_____________________________________ e telefone _______________________

para os efeitos do disposto no Regulamento do “Concurso de Desenho, Ilustração e Pintura
Jovem”, vem declarar que:

a) Conhece e aceita este Regulamento e eventuais ajustamentos, caso surjam imprevistos
alheios ao Organizador;

b) Não teve participação e/ou intervenção na elaboração de qualquer outra proposta que não a
aqui subscrita;

c) É o proprietário do trabalho, que possui todos os direitos de propriedade intelectual nestes
apresentados, que concede ao organizador, de acordo com o presente regulamento, de forma
irrevogável, perpétua e mundial, licença para reproduzir, distribuir, exibir, divulgar e criar
trabalhos derivados do trabalho a concurso (juntamente com o crédito do nome do autor) sem
remuneração ou outra qualquer contrapartida;

d) A proposta é inédita e original, criação do próprio concorrente, sem nunca ter sido divulgada a
nível nacional ou internacional;

e) Está disponível para aceitar as adaptações necessárias, no sentido de viabilizar a utilização
da sua ilustração/desenho/imagem em diferentes suportes/cores e para diferentes fins. Na
sua impossibilidade, o Organizador reserva-se no direito de recorrer a uma outra pessoa
individual ou colectiva.

f) Para os efeitos previstos no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD),
(EU)2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, expresso o meu
consentimento sobre o tratamento dos meus dados pessoais constantes na participação no
presente concurso.

(data) ………/…/…          (Assinatura)

O encarregado de educação___________________________________________, com do cartão
de cidadão n.º ______________, válido até ____/__/__, com NIF ___________________ declara
para os devidos efeitos e com os necessários poderes que autoriza a inscrição, participação e
fornecimento dos dados constantes da candidatura ao presente concurso do seu educando, cujo
regulamento tomou conhecimento, bem assim, como as informações inerentes à inscrição.

Para os efeitos previstos no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD),
(EU)2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, expressa ainda o
seu consentimento sobre o tratamento de todo os dados pessoais constantes na participação no
presente concurso.

(data) ………/…/…        (Assinatura)
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