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Concurso de fotografia e vídeo
#DiscoverEU #Competition –
Regulamento e condições
Participa no concurso DiscoverEU e habilita-te a ganhar prémios fantásticos.

Como funciona?

O concurso terá lugar de 15 de julho a 15 de outubro de 2022, dedicado a
um tema diferente todos os meses.

Para participar no concurso, segue estas etapas:

1. Partilha uma fotografia ou um vídeo curto (máximo de 15 segundos) na
tua conta pública de Instagram.

2. Acrescenta os hashtags #DiscoverEU e #Competition à tua
publicação.

3. Marca a conta Instagram do European Youth com
@european_youth_eu na fotografia ou na publicação na rede social.

 DiscoverEU Official Facebook group
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4. Preenche o formulário de consentimento em:
https://youth.europa.eu/discovereu/competition/consent 

5. Pede aos teus amigos para pôr um «gosto» na tua fotografia ou vídeo.

Antes de serem publicados no Portal Europeu da Juventude, as tuas fotos e
vídeos serão vistos por um moderador. Esta etapa pode demorar até
24 horas durante a semana ou, caso apresentes uma entrada durante o fim
de semana, até à segunda-feira seguinte.

Se as tuas fotos e vídeos preencherem os critérios acima descritos, poderás
ser um dos vencedores mensais do #DiscoverEU!

Como serão selecionados os vencedores?

O concurso está aberto apenas a jovens que tenham concorrido ao
#DiscoverEU nas edições de 2018, 2019, 2021 e 2022 (participantes
selecionados e não selecionados).

Todos os meses, as 20 entradas mais populares com o maior número de
gostos passarão à ronda seguinte. Em seguida, um júri profissional de
especialistas em redes sociais selecionará um máximo de cinco fotografias
ou vídeos mais originais e criativos de ponto de vista visual que serão os
vencedores.

Serão escolhidos até 5 vencedores por mês.

A ICF Next, que organiza os prémios do concurso em nome da Comissão
Europeia, contactará os vencedores mensais. Os participantes deverão
estar atentos à sua caixa de correio e, caso recebam uma mensagem da
ICF Next, deverão responder no prazo de sete dias úteis. Caso não o façam,
será escolhido outro vencedor. Por último, os nomes dos vencedores serão
anunciados publicamente no: Facebook, Twitter e Instagram.

Quais são os prémios?

Cada vencedor receberá um prémio no valor de 100 euros!

Os vencedores serão anunciados nas contas European Youth no Twitter, no
Facebook e no Instagram.

Não te esqueças...

Sê original. Deves ser o único autor e titular dos direitos de autor das
fotografias e vídeos que apresentares.
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Pede autorização. Não fotografes ou filmes pessoas sem lhes perguntares
primeiro se o podes fazer. As crianças não devem ser reconhecíveis.

Não trates demasiado as imagens. Podes reenquadrá-las, corrigir a cor ou
retocá-las, mas deves evitar os efeitos especiais, as imagens geradas por
computador ou outros tratamentos pesados.

Vela pela tua segurança. Não corras riscos nem ponhas os outros em
situações perigosas para tirares uma fotografia ou fazer um vídeo.

Podes apresentar quantas fotografias e/ou vídeos quiseres ao concurso
DiscoverEU, mas só podes ganhar um prémio.

Se desejares, podes apagar as tuas publicações, que, nesse caso, também
serão suprimidas do Portal Europeu da Juventude. Podes igualmente
solicitar a supressão das tuas publicações através do portal.

Reservamo-nos o direito de desqualificar qualquer fotografia ou vídeo se
tivermos motivos para desconfiar de que não respeitaste o regulamento do
concurso.

Ao participar no concurso DiscoverEU, estás a dar o teu consentimento à
Comissão Europeia para utilizar as tuas fotografias e vídeos para os seus
próprios fins promocionais e de comunicação.

Esta ação de promoção não é de forma alguma patrocinada, apoiada ou
administrada pelo Instagram, nem está associada a esta rede social. Os
participantes isentam o Instagram de qualquer tipo de responsabilidade
relativa ao presente concurso.

O organizador reserva-se o direito de alterar ou substituir os prémios do
concurso e/ou de alterar o respetivo regulamento e condições como e
quando necessário, sem aviso prévio.

Ao apresentar uma imagem ao concurso, o participante terá de preencher
um formulário e optar explicitamente por participar no concurso.

Podes consultar aqui uma versão mais pormenorizada das condições do
concurso. Para mais informações sobre a utilização dos teus dados, lê a
declaração de confidencialidade.
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Sobre

O Portal Europeu da Juventude fornece aos jovens e às partes interessadas no setor
da juventude informações e oportunidades a nível da UE.

Saber mais sobre o Portal 

Segue-nos nas redes sociais
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