Regulamento do concurso
«Imagina o planeta dos teus sonhos»
Art. 1: a associação «UMA IDEIA DE GENIO», associação lei 1901, (registada no nº
07440046109) tem por missão de ajudar as crianças a crescer, envolvendo nas
várias acções as crianças, adolescentes e adultos.
Art. 2: A associação «UMA IDEIA DE GENIO» organiza um concurso «IMAGINA O PLANETA DOS TEUS
SONHOS» em conjunto com os seus sócios.
Art. 3: Este concurso está aberto a todos: crianças, adolescentes, adultos, do dia 20 de Junho ao dia 5 de
Novembro de 2014.
Art. 4: A prova consiste em propor um trabalho individual (desenho, pintura, escultura, poema, texto, …)
sobre o tema:
«IMAGINA O PLANETA DOS TEUS SONHOS»
Art. 5: Cada participante tem toda a liberdade de fazer o seu trabalho. Cada trabalho terá que ser
acompanhado de um texto que justifique as escolhas realizadas.
Art. 6: Cada trabalho terá indicado o nome inteiro, idade, endereço, nº de telefone, e assinatura dos pais
(ou tutor) que servira como autorização de participação para os menores de 18 anos.
Se a escola juntar a assinatura (turma da criança, nome, endereço do estabelecimento escolar), permite ao
estabelecimento de ganhar também prémios.
Art. 7: Um jurado composto por professores, profissionais e voluntários da associação serão encarregados
de estudar os trabalhos e de decidir os vencedores.
Art. 8: Os critérios de selecção serão adequados ao tema proposto: originalidade, imaginação, e qualidade
da produção realizada (material, estética, explicações)
Art. 9: Uma qualificação será efectuada por idades: 2‐4anos. 5‐7anos. 8‐10anos. 11‐14anos. 15‐18anos e
adultos.
Art. 10: O jurado é soberano na selecção dos vencedores.
Art. 11: Todos os vencedores serão informados pelo correio.
Art. 12: Os vencedores e os seus estabelecimentos escolares terão um premio atribuído de um valor global
de mais de 2500 €.
Art. 13: Os vencedores tem que enviar o seu trabalho para «UMA IDEIA DE GENIO» BP 105‐74501 EVIAN
LES BAINS CEDEX, ou enviar o trabalho por e‐mail a: contact@une‐idee‐de‐genie.fr ou deixa‐lo no sitio
indicado no site www.une‐idee‐de‐genie.fr antes do 05/11/2014 (data limite de participação).
Art. 14: Os vencedores e os pais (ou tutores) autorizam a associação «uma ideia de génio» a utilizar os seus
trabalhos e os seus nomes para comunicar, particularmente na recolha dos trabalhos, sem que esta
utilização possa abrir direitos outros que os prémios ganhos. Em caso de recuso, os vencedores não terão
direito aos prémios que lhes são destinados.
Art. 15: A participação no concurso implica a plena aceitação do presente regulamento.
Art. 16: «UMA IDEIA DE GENIO» tem o direito reservado de anular ou modificar o concurso «IMAGINA O
PLANETA DOS TEUS SONHOS» se as circunstancias o exigirem.

