
 

 

COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS  

DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DO POLITÉCNICO DE LEIRIA 

 

Concurso de fotografia digital no Instagram 

Tema – “A ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão” 

 

 

Regulamento 

1. O concurso destina-se a utilizadores do Instagram, com idade a partir dos 14 anos, residentes 

em Portugal ou no estrangeiro.  

 

2. Para participar, o concorrente deve enviar um email para gire.estg@ipleiria.pt, indicando o 

nome, idade, nome de utilizador de Instagram e e-mail.  

2.1 Se o participante for estudante/docente/colaborador não docente do Politécnico 

de Leiria deve indicar a curso/escola/serviço a que pertence. 

2.2 Os concorrentes menores devem juntar digitalização de declaração de autorização 

de participação no concurso emitida por quem exerça a responsabilidade parental, no 

modelo disponível em (…) [modelo (nome completo), (estado civil), portador do bilhete 

de identidade/cartão do cidadão n.º (número), (relação de parentesco com o menor, se 

a houver), titular do poder paternal, declaro que autorizo o menor (nome completo), 

titular do bilhete de identidade/cartão do cidadão n.º (número), a participar no Concurso 

de fotografia, promovido pela ESTG, com o tema “A ESTG – Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão”] 

2.3 A recolha de dados tem como finalidade a inscrição no concurso, a identificação dos 

titulares das fotografias submetidas a concurso e o estabelecimento de contactos com 

o titular dos dados no âmbito deste. 

Os dados serão conservados pelo período de tempo necessário ao cumprimento das 

finalidades, salvo se existir definição de diferente prazo legal ou regulamentar de 

conservação.  

O titular dos dados tem o direito de aceder e retificar os seus dados pessoais, bem como, 

dentro dos limites da legislação, de opor-se ao respetivo tratamento, decidir sobre o 

tratamento automatizado dos mesmos, retirar o consentimento e exercer os demais 

direitos. Caso retire o seu consentimento, tal não compromete a licitude do tratamento 

efetuado até essa data. Tem igualmente o direito de ser notificado, nos termos previstos 

na Lei, caso ocorra uma violação dos seus dados pessoais, podendo reclamar perante 

a(s) autoridade(s).  

Para obter mais informação dos direitos que lhe assistem na qualidade de titular de 

dados, pode consultar a Política de Privacidade e Tratamento dos Dados Pessoais do 

Politécnico de Leiria em https://www.ipleiria.pt. 

 

3. Cada concorrente pode apresentar uma ou mais fotografias a concurso. 
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4. Só se admitem a concurso fotografias originais tiradas pela pessoa que as envia.  Os 

concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantem a sua 

autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz 

respeito a direitos de autor e direitos conexos. 

4.1 No caso de fotografias com pessoas, os concorrentes garantem ter autorização das 

mesmas para a sua publicação e exposição. 

 

 

5. As fotografias podem ser editadas por ajuste de contraste ou exposição e utilizando os filtros 

disponibilizados no Instagram. 

5.1 Serão excluídas do concurso fotografias compostas, sobreposições ou com outra 

manipulação digital não enquadrada no ponto 5. 

 

6. O período de submissão de fotografias decorre de 3 de fevereiro a 31 de março de 2020. 

 

7. Para submeter uma fotografia a concurso o participante tem de publicá-la no seu perfil do 

Instagram durante o período acima referido, com a hashtag #30anosestgpleiria 

7.1 O perfil deve ser público ou manter-se público pelo menos até ao dia 1 de abril de 

2020. 

 

8. Todas as fotos publicadas com a hashtag #30anosestgpleiria são reunidas no final do prazo 

do concurso para que o júri, composto por 5 membros da comissão de organização da iniciativa 

30 anos da ESTG e da direção da ESTG do Politécnico de Leiria, possa proceder à sua seleção, e 

para que o público em geral possa proceder à votação nas suas fotos preferidas através da 

colocação de um like nas mesmas. Esta votação decorre até 29 de fevereiro de 2020. 

 

9. Critérios de seleção: a seleção das fotografias tem em consideração critérios estéticos da 

imagem, criatividade, originalidade e enquadramento no tema do concurso. Esta seleção 

incorpora 2 componentes:  

 

Pontuação final: 50% voto do júri + 50% voto do público 

 

10. Todas as fotos estarão em exposição na ESTG do Politécnico de Leiria, a decorrer no mês de 

março de 2020, em local e em formato a definir. 

 

11. A melhor fotografia será premiada com uma impressora 3D. 

 

12. O vencedor do concurso será contactado até dia 31 de março de 2020 através de email. 

 

13. Ao apresentarem-se a concurso os concorrentes autorizam a ESTG e o Politécnico de Leiria 

a expor, publicar, reproduzir parte ou a totalidade, ou divulgar as imagens e informações 

referentes às respetivas fotografias no âmbito de quaisquer suportes ou veículos de promoção 

daqueles, sem qualquer contrapartida financeira, ou de outra índole. 



 

 

14. Os direitos do autor são garantidos nos termos do Código do Direito de Autor e Direitos 

Conexos. 

 

15. A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente 

regulamento. 

 

15.  Os casos omissos são resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

 


