REGULAMENTO
CONCURSO DE MÁSCARAS
O uso de máscaras de proteção individual tornou-se obrigatório no nosso dia-a-dia.
Muitas pessoas conjugam cores e padrões como adereço de moda, mas há quem
tenha ido mais além para criar máscaras sociais que são verdadeiras obras de arte ou
peças de comunicação. Por ocasião do vigésimo primeiro aniversário, o Pavilhão do
Conhecimento – Centro Ciência Viva, desaﬁa os seus seguidores a dar asas à
imaginação para criar uma ilustração verdadeiramente original, subordinada ao tema
da “Ciência, Tecnologia e Inovação”.

1. Promotor
A Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Cientíﬁca e Tecnológica,
entidade gestora do Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, leva a
efeito o presente concurso, por ocasião dos 21 anos do Pavilhão do
Conhecimento.

2. Disposições Gerais
Este concurso tem como objetivo selecionar a proposta de ilustração mais
criativa, subordinada ao tema da “Ciência, Tecnologia e Inovação”. O concurso
está aberto entre os dias 18 e 24 de julho de 2020, sendo o vencedor/a
anunciado no dia 25, às 17.00, no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência
Viva.

3. Participantes
a) O concurso é aberto a todos, através de participação individual.
b) Cada candidato/a pode apresentar um máximo de 3 propostas.
c) Os/as concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos
apresentados, assumindo toda a responsabilidade perante reclamações de
terceiros quanto a direitos de autor e direitos conexos.
d) Ao participar no concurso, os/as concorrentes assumem o conhecimento e
a concordância com o presente regulamento.
e) O concurso é dirigido exclusivamente à participação externa, pelo que não
serão consideradas propostas que incluam funcionários (m/f) da Ciência
Viva.

4. Características das propostas
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ter em consideração os
seguintes aspectos:
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a) As propostas apresentadas terão obrigatoriamente de ser originais.
b) As propostas devem ser reconhecidas como ilustrações para máscaras
sociais, estando disponível a silhueta base no link
www.pavconhecimento.pt/21aniversario
c) As propostas das máscaras podem ser realizadas em técnica manual
(sobre papel/cartolina) ou digital.
d) As propostas de ilustração não podem conter qualquer elemento
identiﬁcativo do seu autor (m/f), nem fazer referência a marcas ou
logótipos, incluindo da “Ciência Viva”.

5. Envio das propostas
As propostas devem ser submetidas até dia 24 de julho às 18.00 horas, de
acordo com as seguintes instruções:
a) Os participantes devem submeter no seu perﬁl de Instagram ou Facebook,
uma fotograﬁa da sua proposta.
b) A fotograﬁa deve estar visível em modo "público", no perﬁl de Instagram ou
Facebook.
c) Para a participação ser válida, a publicação deve incluir na sua descrição a
hashtag #21anospavilhao.
d) O utilizador deve preencher o formulário apresentado na página do
concurso.

6. Vencedores e prémios
Um júri composto por 3 elementos da equipa Ciência Viva irá selecionar a
proposta gráﬁca mais criativa e original, que resposta às disposições
mencionadas no presente regulamento.
No dia 25 de julho, o vencedor/a será anunciado durante o programa de
comemorações do 21º aniversário do Pavilhão do Conhecimento, e
comunicado via Instagram e Facebook.
O vencedor ganhará um cartão dos Circuitos Ciência Viva, para toda a família. O
cartão pode ser usado durante um ano, por todo o país.

7. Propriedades e direitos de ilustração
As imagens utilizadas pelos participantes durante o concurso pertencem
exclusivamente aos participantes, que assumem total responsabilidade pela
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utilização de imagens que possam não lhes pertencer. Ao participar no
concurso, o utilizador autoriza a Ciência Viva a publicar as fotograﬁas nas suas
Redes Sociais ou em outros canais de comunicação. A Ciência Viva reserva-se
no direito de não admitir ou excluir uma participação no concurso, caso detete
irregularidades na mesma, utilização abusiva ou incumprimento do presente
Regulamento.

8. Regime de proteção de dados
Ao disponibilizar os seus dados pessoais à Ciência Viva, os participantes
reconhecem e consentem que os mesmos sejam processados e conservados
durante o período de tempo necessário para a prestação dos serviços a que se
destinam, bem como para o cumprimento de obrigações legais da Ciência Viva.
A Ciência Viva garante, exclusivamente aos próprios, o direito de acesso aos
dados que lhe digam diretamente respeito, podendo estes solicitar a sua
retiﬁcação, a sua portabilidade (se tecnicamente possível), o seu apagamento,
a limitação ni seu tratamento ou o direito de se opor ao seu tratamento,
bastando apenas que se contacte a Ciência Viva para esse efeito.
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