REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA “DIA MUNDIAL DO TURISMO 2021”

1. Destinatários
1.1
- O concurso de fotografia, subordinado ao tema “Dia Mundial do Turismo – Desenvolvimento Rural”,
destina-se a todos os residentes em Portugal Continental, com idade superior a 18 anos.
1.2
- Não serão atribuídos prémios a funcionários (nem aos cônjuges e parentes) do Município da Covilhã
ou empresas municipais que participem no concurso e que estejam diretamente ligados à dinâmica do concurso.
2. Prazo do Concurso
2.1 – O concurso terá início às 09:00h do dia 20 de setembro de 2021 e termina às 00h do dia 30 de setembro
de 2021.
3. Descrição e Objetivos do Concurso
3.1- Este concurso é levado a efeito no âmbito do Dia Mundial do Turismo 2021, cujo foco é o desenvolvimento
rural e tem como principal objetivo o envolvimento não só da população residente, mas também dos visitantes,
na comemoração de um dia que se pretende memorável, no panorama regional e nacional e um importante
contributo para o turismo sustentável. Este concurso pretende igualmente aproximar as pessoas da estratégia
já delineada para o turismo da Covilhã.
4. Forma de Participação
4.1 - Os participantes podem obter informações adicionais junto do Posto de Turismo da Covilhã.
4.2 – Os interessados devem enviar a(s) fotografia(s), via email e/ou CTT, devidamente identificados com:
- Nome completo
- Morada completa
- Data de nascimento
- Contacto telefónico
- Email
4.3 – As fotografias deverão ter como pano de fundo a cidade da Covilhã, demonstrativas de atividades
tradicionais identitárias (como por exemplo vindimas, colheitas,…).
4.4 – Todas as fotografias, recebidas no âmbito do concurso, serão objeto de uma exposição a realizar nas
instalações do Posto de Turismo da Covilhã.
4.5 – Ao participar no concurso, fica implícito que o participante autoriza, sem exigir qualquer contrapartida, a
exposição, divulgação, utilização e reprodução da(s) sua(s) fotografia(s) no site www.visitcovilha.com, redes
socias e demais suportes informativos, de forma exclusiva e sem limite temporal, podendo ou não o participante
ser identificado.
4.6 – As participações serão validadas pelo Gabinete de Promoção Turística, que verificará se as mesmas
cumprem o presente Regulamento.
4.7 –Apenas serão consideradas válidas as participações registadas no prazo estipulado para o Concurso e que
cumpram todos os demais requisitos do presente Regulamento.

5. Vencedor
5.1 – O vencedor, eleito após votação dos elementos constituintes do Gabinete de Promoção Turística, será
contactado, até 10 (dez) dias úteis após o término do prazo para participação no concurso, através do
email/contacto indicados no ponto 4.2 do presente Regulamento.
5.2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, o vencedor poderá ser anunciado nos canais de divulgação
do Visit Covilhã.
6. Prémio
6.1 – O prémio a atribuir ao vencedor, no âmbito deste concurso, consiste num exemplar de uma edição da
Câmara Municipal da Covilhã.
6.2 – O prémio poderá ser levantado, mediante identificação do vencedor, no Gabinete de Promoção Turística,
até ao último dia útil do ano 2021.

7 – Disposições Finais
7.1 – Os termos e condições do presente Regulamento aplicam-se a todos os participantes do concurso e visam
tutelar todos os aspetos da relação do participante com a promotora Visit Covilhã.
7.2 – O Visit Covilhã, marca pertencente à Câmara Municipal da Covilhã, é a entidade responsável pelo
tratamento dos dados pessoais dos participantes, recolhidos no âmbito do concurso.
7.3 – Ao participar no concurso, o participante dá o seu livre, específico, informado e expresso consentimento
para que os dados pessoais por si transmitidos sejam objeto de tratamento. Os participantes ficam ainda
informados que a retirada de consentimento, não torna ilícito o tratamento efetuado ao abrigo do
consentimento anteriormente concedido.
7.4 – Os dados pessoais objeto de tratamento, no âmbito do concurso, serão conservados pelo período de 1
(um) ano, período após o qual os mesmos serão eliminados ou tornados anónimos, de forma a que o titular não
possa ser identificado.
7.5 – O titular dos dados poderá ainda, nos termos da lei aplicável, aceder, modificar, retificar ou eliminar os
dados, bem como exercer o direito ao esquecimento e/ou à portabilidade dos dados, mediante o envio de um
email para turismo@cm-covilha.pt.
7.6 – Em caso de dúvidas sobre o concurso, o participante poderá contactar o Posto de Turismo, através do
número 275 330 635, de segunda-feira a domingo, das 09:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h ou enviar a
questão para o email turismo@cm-covilha.pt.
7.7 – Nas situações omissas neste Regulamento, prevalecerá a decisão tomada pela promotora Visit Covilhã.
7.8 – A participação no concurso implica o conhecimento e a aceitação dos termos do presente Regulamento,
aconselhando-se a leitura atenta dos mesmos, devendo o participante que não concorde com o exposto absterse de participar no concurso objeto deste Regulamento.

