Concurso de Slogans - Super Especial de Lousada do WRC Vodafone Rally de
Portugal
Normas de participação

1 – Este concurso é promovido pelo Município de Lousada – Divisão de Educação.
2 – Este concurso destina-se aos alunos do 3º ciclo do ensino básico dos estabelecimentos de
ensino público e privado do concelho de Lousada.
3 - O concurso é alusivo à Super Especial de Lousada do WRC Vodafone Rally de Portugal e
pretende escolher três frases sobre o tema.
3 – As frases devem ser originais e criativas e têm obrigatoriamente que incluir as expressões:
Lousada e Rally de Portugal.
4 – Cada participante só pode apresentar uma frase.
5 – O presente concurso decorrerá entre 19 de abril a 09 de maio de 2022.
6 – O júri é composto por 3 elementos: um elemento do Município de Lousada, um elemento do
Automóvel Clube de Lousada e um elemento dos Agrupamentos de Escolas que selecionará as três
melhores frases. Não poderão concorrer os membros do júri e familiares em 1º grau.
7 – Para concorrer devem preencher, obrigatoriamente, o formulário existente na página:
https://www.cm-lousada.pt/p/slogansrally
8 – Os resultados serão comunicados a cada vencedor entre os dias 16 e 18 de maio de 2022,
preferencialmente via correio eletrónico.

Prémios
9 – Às quinze melhores frases serão atribuídos dois bilhetes para assistirem à Super Especial de
Lousada do Rally de Portugal, no dia 20 de maio de 2022, às 19h03.
10 – Das decisões do júri não haverá recurso, cabendo-lhe a resolução de casos omissos.
11 – O júri reserva o direito de não atribuir o prémio se considerar não haver frases com a
qualidade suficiente para a sua atribuição.

Município de Lousada

Tel 255 820 500 | Fax 255 820 550 | Nº Contribuinte 505279460

Praça Dr. Francisco Sá Carneiro | 4620-695 Lousada | cm-lousada@cm-lousada.pt | www.cm-lousada.pt

1/1

