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#expofct2016

REGULAMENTO
Concurso de Fotografia “PictureThisEXPO”
1. DESTINATÁRIOS
Este concurso destina-se a todos os Estudantes do Ensino Secundário inscritos na 12.ª Edição da EXPO FCT,
a realizar-se na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa,
no dia 11 de Abril de 2018.
2. OBJECTIVO
O desafio que te propomos neste concurso é o de fotografares as actividades e ambiente da EXPO ao longo
do dia, seleciones a(s) tua(as) favorita(s) e partilhes connosco as mais originais nas redes sociais Instagram
e Facebook.
Todas as fotografias deverão ser postadas com #expofct2018 e #picturethisexpo
3. COMO PARTICIPAR
3.1 Todos os estudantes que queiram participar neste concurso deverão ter realizado a inscrição através
do site www.expo.fct.unl.pt
3.2 Para participares deverás ter o teu perfil público e seres seguidor das páginas de Facebook e Instagram
da FCT NOVA: https://www.facebook.com/fct.nova e https://www.instagram.com/fctnova/
3.3 Pede aos teus colegas, amigos e familiares para votarem na(s) tua(s) fotografia(s). As três fotografias
com o maior número de “gostos” serão as vencedoras.
4. SELECÇÃO E DATAS
4.1 Serão apenas aceites as fotografias dos estudantes inscritos na EXPO FCT 2018 e tiradas no dia
11 de Abril de 2018.
4.2 As fotografias poderão ser partilhadas até ao dia 16 de Abril de 2018.
4.3 Serão validados os “gostos” conseguidos até 23 de Abril de 2018.
4.4 Os vencedores serão anunciados durante a semana de 14 a 18 de Maio de 2018, nas páginas do
Facebook e Instagram da FCT NOVA. Serão ainda contactados através do e-mail indicado na inscrição.
5. PRÉMIOS
1º - 2 passes para o Meo Sudoeste (7 a 11 de agosto)
2º - Rock in Rio - 24/06 - Dia de Bruno Mars
3º - NOS Alive - 13/07 - Queens of The Stone Age, Portugal. The Man, Rag'n'Bone Man
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