Regulamento do Concurso
“Desenho do Campus do ISA no Minecraft”
Artigo 1º
Admissão de trabalhos

1. São admitidos os registos de concorrentes/equipas para desenho de espaços do Campus da
Tapada da Ajuda, com informação sobre o local a desenhar;
2. Cada equipa/concorrente pode apresentar, a concurso, um vídeo por espaço desenhado,
previamente registado, mas só um destes poderá ser considerado vencedor;
3. Ao mesmo concorrente só pode ser atribuída uma distinção (prémio ou menção honrosa)
4. Os concorrentes garantem à entidade promotora que são os criadores dos espaços e vídeos
apresentados a concurso. Caso não cumpram esta regra, serão desclassificados e o seu
trabalho não será considerado.
Artigo 2º
Condições e limites
1. Os trabalhos deverão ser apresentados em vídeos de percurso dos espaços desenhados e
deverão ser enviados com um mínimo de 720p ;
2. Deve ser enviado um ficheiro com texto com a indicação: nome dos concorrentes na equipa,
identificação do espaço desenhado.
3. Todas as imagens poderão ser usadas para divulgação nos canais de comunicação do Instituto
Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa.
4. O prazo de entrega dos vídeos para o concurso termina às 24h00 do dia 30 do mês de
Junho de 2020.
Artigo 3º
Envios para o concurso
1. Os vídeos e o texto com identificação devem ser enviados a concurso para o email
comunicacao@isa.ulisboa.pt
Artigo 4º
Júri
1. O júri do concurso, composto por membros da comunidade académica do ISA, tem a seguinte
constituição:
• membro da Comunicação ISA
• membro do Conselho de Gestão ISA
2. O júri selecciona de entre os vídeos recebidos o que considera vencedor e aqueles a que
atribuirá menções honrosas;
3. A decisão do júri é final e irrevogável, dela não cabendo recurso.
4. O júri reúne entre 6 e 10 do mês de Julho de 2020 para apreciação e premiação dos trabalhos
apresentados e lavrará acta da sua reunião, justificando as suas escolhas.

Artigo 5º
Prémio e Menções Honrosas
1. Constitui o prémio a possibilidade do concorrente/equipa visitar o ISA e o seu Campus com
visita guiada personalizada, aos vários espaços da escola; o Livro "Guia de Fauna
da Tapada da Ajuda” por equipa; um KIT ISA por concorrente da equipa vencedora,
composto por saco de algodão do ISA, T-shirt ISA; material de escrita ISA e uma caneca ISA; e
um diploma de participação certificado pelo Presidente do Instituto Superior de
Agronomia.
2. O júri tem o direito de não atribuir os prémios acima referidos, caso considere que não há
trabalhos com a qualidade necessária para a sua atribuição;
3. O prémio e as menções honrosas são imediatamente comunicados aos concorrentes a que
respeitam por e-mail e tornados públicos na sessão de abertura do novo ano lectivo do ISA
2020/2021.
Artigo 6º
Direitos
1. Os concorrentes a quem tenha sido atribuída qualquer distinção cedem à entidade promotora
e à entidade organizadora do concurso o direito de utilização não comercial das imagens, quer
para promoção do concurso, quer para divulgação do ISA, ULisboa.
Artigo 7º
Disposições finais
1. As questões omissas serão resolvidas pelo júri e da sua discussão não há recurso.

