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Nome:

Endereço:

E-mail: Idade: Escalão: A B

Escola: Turma Ano:

Tel: tlm:

REGULAMENTO

PRÉMIOS

JÚRI

FICHA DE INSCRIÇÃO

1. O Concurso de Pintura – Praça dos Pintores - está dividido pelos seguintes
escalões: A – 14, 17 anos e B – 18, 27 anos;

2. Os interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição incluída neste suporte e
entregar no Atendimento da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, na Praça do
Almada ou enviar, através de correio eletrónico, para geminacao@gmail.com até
ao dia 28 de Abril de 2017;

3. O tema do concurso é: "O turismo europeu diverso e sustentável, com os povos!"
4. Os trabalhos a concurso deverão ser desenvolvidos durante a Praça dos Pintores, a

decorrer no 13 de maio, no Diana-Bar, no suporte (tela) fornecido pela
organização;

5. . Os trabalhos entregues fora do prazo serão excluídos;
6. Todos os participantes têm direito a uma tela para concurso.
7. Não haverá tema livre;
8. As inscrições são limitadas.

1 Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada escalão;
2 Se o Júri assim entender poderá haver lugar à atribuição de Menções Honrosas;
3 Os trabalhos premiados e os restantes farão parte de uma exposição final a

realizar no Diana Bar;
4 A organização reserva o direito de escolher, no final, alguns trabalhos para fazerem

parte do seu espólio;
5 A Associação de Amizade Póvoa de Varzim Cidades Geminadas, como entidade

pública que desenvolve um trabalho reconhecido na promoção dos valores
culturais nacionais e europeus, reserva o direito de reproduzir e recolher no seu
arquivo os trabalhos apresentados a concurso, sem quaisquer encargos,
comprometendo-se sempre a mencionar o nome do autor.

1 O Júri será constituído por elementos convidados pela organização;
2 A decisão do Júri é soberana, não havendo lugar a recurso.

A Organização reúne com os participantes, no dia 2 de Maio (terça-feira), pelas 18h30,
na Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, na Praça do Almada.
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