Normas de Participação - I Concurso “Camélias Cá de Casa“
Lousada assinalará em 2021 a realização do XI Festival Internacional de Camélias de uma forma
diferente devido às contingências provocadas pela pandemia. Neste sentido, serão realizadas várias
iniciativas, por via online, entre elas o concurso “Camélias cá de Casa“, que inserida no programa do
Festival é uma ação promovida pela Câmara Municipal de Lousada, objetivando a valorização e
promoção da camélia como património cultural e local, no qual convidamos todos os Lousadenses a
participarem numa perspetiva dinâmica e integradora através do envio de fotos representativas das
Camélias das suas casas. Esta iniciativa permitirá demonstrar que a Camélia é de facto uma das flores
mais presentes na maioria das casas dos Lousadenses.
Para incentivar a partilha e o envio das fotos, serão atribuídos 3 prémios monetários em forma de
vale de compra, a ser trocado no comércio tradicional de Lousada, sendo um incentivo ao consumo
direto no comércio local e que o eventual valor do prémio, venha a ser descontado pelos vencedores
no próprio concelho, garantindo desta forma, que o mesmo fique em Lousada e nos nossos
comerciantes.
Ponto 1
Objeto

O Concurso “Camélias cá de Casa“, está aberto à participação de todos os Lousadenses com
residência e morada fiscal no concelho.
Ponto 2
Modo de participação

Para participar deverá enviar uma foto representativa da Camélia e/ou da árvore para o email
turismo@cm-lousada.pt até ao dia 18 de fevereiro de 2021.
No email, deve mencionar, nome completo e morada do participante.
Ponto 3
Votação

Todas as fotos serão colocadas num álbum partilhado na página de facebook do município de
Lousada, à mesma hora, no dia 20 de fevereiro de 2021.
A data para a votação online iniciará no dia 20 de fevereiro até às 24h00 do dia 25 de fevereiro de
2021.
Ponto 4
Prémios

Serão atribuídos prémios às 3 fotos de Camélias com mais “gostos” durante o período de votação a
que se refere o ponto anterior.
Os prémios a atribuir serão os seguintes:
1.º prémio – vale de compra no valor de 100,00€
2.º prémio – vale de compra no valor de 50,00€
3.º prémio – vale de compra no valor de 25,00€
Todos os premiados receberão igualmente um cabaz com produtos locais.
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Ponto 5
Entrega dos Prémios

Os vencedores serão anunciados no dia 28 de fevereiro, na página do facebook do Município e os
prémios entregues no dia 5 de março de 2021 em local a designar.
Ponto 6
Disposições Finais

Os casos omissos neste normativo serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso
“Camélias Cá de Casa”.
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