NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
CONCURSO DE ILUSTRAÇÃO – ILUSTRARGANIL
Artigo 1º – Entidade promotora
O concurso é uma iniciativa do Município de Arganil, através das Bibliotecas Públicas do Concelho.

Artigo 2º - Temática
Pretende-se que os concorrentes criem uma ilustração em que o tema seja “O Concelho de Arganil”.

Artigo 3º - Objetivos
O concurso de Ilustração – “IlustrArganil” tem como principal objectivo promover o concelho de Arganil
apresentando um olhar artístico sobre o seu património construído e natural. Este concurso surge na sequência
do concurso de poesia “Escreva lá um poema…A nossa terra é o tema” e a finalidade é reunir os trabalhos
apresentados em ambas as iniciativas e publicar um pequeno livro para assinalar o 25º aniversário da Biblioteca
Municipal de Arganil.
Artigo 4º - Destinatários
O concurso destina-se a toda a comunidade.

Artigo 5º – Condições de participação
1 – Os trabalhos podem ser individuais ou de grupo.
2 – Cada concorrente só pode apresentar um trabalho individual ou de grupo.
3 – A ilustração a concurso deve ser enviada, com a identificação do(s) autor(es) para o seguinte endereço de
email: bib-arganil@cm-arganil.pt.
4 - Os participantes devem manifestar por escrito a sua autorização para a publicação dos trabalhos na página do
Facebook da Biblioteca Municipal de Arganil.
Artigo 6º – Receção dos trabalhos
1 – Serão aceites participações até ao dia 15 de agosto de 2021.
2 – Os participantes receberão confirmação da receção do trabalho a concurso, através de email.

Artigo 7º – Avaliação dos trabalhos concorrentes e votação
1 – Os trabalhos recebidos serão publicados na página do Facebook da Biblioteca Municipal de Arganil, bem como
do Município de Arganil, sem referência ao nome do(s) autor(es).
2 – A votação será realizada entre o dia 17 a 22 de agosto, através da utilização do símbolo “gosto” no Facebook e,
aqueles que obtiverem o maior número de “gostos” serão os vencedores.
3 – Os vencedores serão anunciados na página do Facebook do Município e da Biblioteca Municipal no dia 25 de
agosto.
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Artigo 8º – Prémios
1 – Será atribuído um prémio aos 3 trabalhos com maior votação.
1º Prémio – 2 livros + 1 conjunto de Postais
2º Prémio – 2 livros
3º Prémio – 1 livro
2 – Os prémios serão entregues na Biblioteca Municipal de Arganil em data a confirmar, entre os dias 14 e 17 de
setembro de 2021.

Artigo 10º – Disposições Finais
A participação no concurso implica a aceitação integral das regras acima enumeradas.
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