
Condições de Participação
Terms and conditions
Ritmos, Lda., NIF: 504 195 360, com sede na Rua Dr. José Gomes Moreira, 25, 4940-536 Paredes de Coura, 
Portugal, vai levar a efeito entre 16 e 19 de agosto de 2017 um concurso com a atribuição de um prémio, deno-
minado “Vodafone Paredes de Coura Click”, o qual obedecerá às condições que a seguir se indicam:

Ritmos, Lda., NIF: 504 195 360, registered office at Rua Dr. José Gomes Moreira, 25, 4940-536 Paredes de Coura, 
Portugal, shall be holding a contest between 16 and 19 August 2017 which will include awarding a prize. The 
contest is called “Vodafone Paredes de Coura Click”and shall follow the following conditions:

1. ÂMBITO DO CONCURSO
1. SCOPE OF THE COMPETITION
O concurso enquadra-se na estratégia de comunicação, sensibilização e educação ambiental do Festival Voda-
fone Paredes de Coura, medida cofinanciada pelo Programa “Sê-lo Verde”, do Fundo Ambiental do Ministério 
do Ambiente.

Destina-se a todos os utentes do Festival, pessoas singulares, maiores de 18 anos, que tenham prova de ingres-
so no Festival Vodafone Paredes de Coura, registados ou que se registem na rede social Instagram.

The contest is part of the communication, awareness and environmental education strategy of the Vodafone 
Paredes de Coura Festival and is a measure co-funded by the Ministry of Education Environmental Fund’s “Sê-lo 
Verde” Programme.

It is aimed at all festival-goers, natural persons over the age of 18 who have proof of their tickets to the Voda-
fone Paredes de Coura Festival and who have an account or set up an account on the Instagram social network.

2. PERíODO DE PARTICIPAÇÃO
2. PERIOD OF PARTICIPATION
O concurso decorrerá de dia 16 a 19 de agosto de 2017. Em cada dia (16, 17, 18 e 19 de agosto), o concurso 
inicia às 16h e decorre até às 23:59h. Em cada dia, será escolhida a melhor fotografia, eleita “Foto do Dia”. As 
fotografias tiradas entre as 0:00h e as 15:59h não contarão para o concurso. No final dos quatro dias, será es-
colhida qual das quatro “Fotos do Dia” é eleita a grande vencedora e considerada “Foto do Festival”.

The contest shall run from 16 to 19 of August 2017. Each day (16, 17, 18 and 19 August), the contest shall begin 
at 4pm and run until 11:59pm. Each day, the best photograph shall be chosen and named “Photo of the Day”. 
Photographs taken between 12am and 3:59pm shall not count towards the contest. At the end of the four days, 
one of the four “Photos of the Day” shall be chosen as the overall winner and shall be considered “Photo of 
the Festival”.
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3. OBJETIVO DA PROMOÇÃO
3. COMPETITION GOAL
O concurso tem como objetivo:

1) Promover as boas práticas ambientais e a sustentabilidade ambiental de eventos em espaços públicos como 
festivais de música.

2) Relacionar as boas práticas ambientais com a Praia Fluvial do Taboão, envolvendo o ambiente, a música e a 
natureza numa conjugação sustentável.

3) Premiar a melhor foto do evento, de acordo com o estipulado neste regulamento.

The contest has the following objectives:

1) Encouraging best environmental practices and the environmental sustainability of events in public spaces, 
such as music festivals.

2) Linking best environmental practices to the Taboão river beach, involving the environment, music and nature 
in a sustainable alliance.

3) Awarding a prize to the best photograph of the event, in accordance with the terms of these regulations.

4. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA DINAMIZADORA
4. COORDINATING TEAM
O concurso é coordenado pela equipa da Ritmos, Lda. em conjunto com os seus parceiros do foro ambiental.

The contest shall be organized by the team of Ritmos, Lda. together with its environmental partners.

5. FORMA DE PARTICIPAÇÃO
5. WAY TO PARTICIPATE
Para concorrer os participantes do concurso devem:
1) “Seguir” ou começar a “seguir” o Perfil PÚBLICO do Sê-lo Verde @ VPC, 
https://www.instagram.com/seloverdevpc/
2) “Seguir” ou começar a “seguir” o Perfil PÚBLICO da Ritmos / Vodafone Paredes de Coura, 
https://www.instagram.com/vodafoneparedesdecoura/
3) Publicar no Instagram, entre os dias 16 e 19 de agosto de 2017, pelo menos uma fotografia, entre as 16:00h e 
as 23:59h de cada um dos dias, que o participante tenha tirado com a hashtag #vpc_click. O participante pode 
concorrer apenas num dos dias ou nos quatro dias do festival.
4) Os perfis do Instagram dos concorrentes deverão ser públicos.
5) Ler este regulamento, disponível no site do Vodafone Paredes de Coura e nos canais de comunicação dos 
seus parceiros.
6) Esclarecer dúvidas no stand “Sê-lo Verde@VPC” presente no recinto do Festival Vodafone Paredes de Coura.
7) Cada participação conta como uma participação isolada. Todos os participantes podem participar as vezes 
que desejarem, sempre com fotografias diferentes.
To take part, contest participants shall:
1) “Follow” or start to “follow” Sê-lo Verde @ VPC PUBLIC profle, 
https://www.instagram.com/seloverdevpc/.
2) “Follow” or start to “follow” Ritmos’ PUBLIC profle/ Vodafone Paredes de Coura, 
https://www.instagram.com/vodafoneparedesdecoura/.



3) Publish at least one photograph, taken by the participant, on Instagram between 4pm and 11:59pm on 16, 
17, 18 or 19 August 2017, including the hashtag #vpc_click. Participants may take part on only one day or on 
all four days of the festival.
4) The participants’ Instagram profiles must be public.
5) Read these regulations, available on the Vodafone Paredes de Coura website and on its partners’ communi-
cation channels.
6) Ask any questions they may have at the “Sê-lo Verde@VPC” stand at the Vodafone Paredes de Coura site;
7) Each entry shall count as a single entry. All participants may take part as many times as they like, always using 
different photographs.

6. RESERVA DE DIREITOS DE PUBLICAÇÃO E EDIÇÃO DE 
CONTEÚDOS PELA EQUIPA DINAMIZADORA

6. RIGHTS TO PUBLISH AND EDIT CONTENT BY THE  
ORGANIZATION TEAM
Todas as participações estão sujeitas à aprovação por parte da equipa dinamizadora.

A equipa dinamizadora reserva-se ao direito de publicar a participação vencedora (fotografias), em todos os 
canais da Ritmos, Vodafone Paredes de Coura, parceiros (Ecovisão, Câmara Municipal de Paredes de Coura, 
Valorminho), identificando o respetivo autor.

A equipa dinamizadora reserva-se ao direito de editar as fotografias originais enviadas pelos participantes, de 
forma a adequá-las para a publicação em todos os canais de comunicação da marca.

All entries shall be subject to approval by the organization team.

The organization team reserves the right to publish the winning entry (photographs) on all the channels of Rit-
mos, Vodafone Paredes de Coura and partners (Ecovisão Câmara Municipal de Paredes de Coura, Valorminho), 
identifying the relevant photographer.

The organization team reserves the right to edit the original photos entered by participants in order to adapt 
them for publication in all the brand’s communication channels.

7. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES
7. IDENTIFICATION OF THE PARTICIPANTS
A identificação dos participantes será feita através das respetivas participações e registo na rede social Instagram.

The participants shall be identified using their entries and account on Instagram.

8. JÚRI
8. JUDGES
O júri do concurso deverá integrar três elementos: um representante da organização, um representante dos 
parceiros ambientais do evento e um fotógrafo profissional.



A decisão do júri é soberana, não havendo recurso.

The contest judges shall comprise three people: one representative of the organization, one representative of 
the event’s environmental partners and one professional photographer.

The judges’ decision shall be final, with no appeals.

9. FORMA DE APURAMENTO DO VENCEDOR
9. PICKING THE WINNERS
Sendo válidas as participações, diariamente, os membros do júri elegem a “Foto do Dia”. No final, de entre as 
quatro “Fotos do Dia”, será eleita a foto vencedora - a “Foto do Festival”.

A escolha é efetuada com base nas fotos que reflitam o conceito do concurso e que cumpram os requisitos 
indicados na Cláusula 5ª.

O júri terá como critérios de seleção: a adequação ao tema; a originalidade e a criatividade.

From the valid entries, the judges select a “Photo of the Day” each day. At the end, the overall winning photo, 
the “Photo of the Festival” shall be selected from the four “Photos of the Day”.

The selection shall be made based on photos that reflect the concept of the contest and meet the requirements 
set out in Clause 5.

The judges shall follow the following selection criteria: adaptation to the theme, originality and creativity.

10. DESCRIÇÃO DO PRÉMIO
10. THE PRIZES
O prémio a atribuir ao vencedor é um passe geral para a edição 2018 do Vodafone Paredes de Coura.

The prize to be awarded to the winner is a full-festival pass for the 2018 Vodafone Paredes de Coura festival.

11. PUBLICAÇÃO DE VENCEDOR E CONTACTO COM O MESMO
11. NOTIFICATION OF THE WINNERS AND PROMOTION
Os vencedores serão contactados via mensagem direta pela rede social Instagram. A melhor fotografia de cada 
dia e a fotografia vencedora do concurso serão divulgadas nas redes sociais do evento.

Os vencedores deverão dirigir-se ao stand “Sê-lo Verde@VPC”, no recinto do festival, para deixarem o seu con-
tacto para posterior envio do prémio. 

Winners shall be contacted by direct message on Instagram. The best photograph each day and the overall 
contest-winning photograph shall be published on the event’s social networks.

The winners should go to the “Sê-lo Verde@VPC” stand at the festival site to leave their contact details so they 
can be sent their prize. 

12. ENTREGA E RECLAMAÇÃO DO PRÉMIO
12. DELIVERING AND CLAIMING THE PRIZE



O prémio será entregue pela Ritmos, na morada indicada pelo vencedor, após o contacto efetivo a combinar 
entre as partes.

The prize shall be delivered by Ritmos to the address indicated by the winner after contact has been made (to 
be arranged between the two parties).

13. PUBLICIDADE AO CONCURSO
13. ADVERTISING OF THE CONTEST
A publicidade ao concurso será efetuada nas páginas oficiais do Festival e nas páginas dos parceiros.

The contest shall be advertised on the festival’s official pages and on partners’ pages.

14. CONDIÇÕES GERAIS
14. GENERAL CONDITIONS
1. A participação no concurso está condicionada à aceitação integral do presente regulamento, com as altera-
ções, anexos e aditamentos que, a qualquer altura e sem necessidade de aviso prévio, venham a ser introduzi-
das pela Ritmos, publicitados em todos os canais de comunicação da mesma e dos parceiros.

2. A Ritmos reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar o concurso, caso se verifiquem circunstân-
cias de força maior. Qualquer um dos participantes que aja por má-fé e participe no concurso em questão com 
base em informação falsa, se identificado, será automaticamente excluído.

3. Caso ocorra alguma situação não prevista neste regulamento, a Ritmos reserva-se no direito de efetuar 
qualquer modificação na realização deste concurso, assim como prolongá-lo ou suspendê-lo sem aviso prévio.

4. A Ritmos não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor ou outras, praticadas pelos par-
ticipantes no âmbito da presente promoção.

5. Com o envio das fotografias no âmbito do presente Concurso, os participantes declaram expressamente que 
são os autores das mesmas, sendo titulares de todos os direitos inerentes à imagem que tiverem enviado. Toda 
e qualquer reivindicação de direitos feitos por terceiros serão da exclusiva responsabilidade do participante. A 
Ritmos reserva-se no direito de pedir ao participante o pagamento de uma indemnização por eventuais prejuí-
zos que lhe possam advir de tal ação.

6. A Ritmos reserva-se ao direito de desqualificar/excluir o participante e recusar a atribuição do prémio, às 
participações que estejam em incumprimento devido às seguintes situações:

6.1. Participação no concurso com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos;

6.2. Envio de fotografias cuja autoria ou direitos pertençam a terceiros;

6.3. A Ritmos não se responsabiliza pela impossibilidade de contacto via email com os premiados devido a pro-
blemas existentes nas caixas de correio eletrónico dos utilizadores;

6.4. Qualquer problema que possa existir com o Instagram não é da responsabilidade da Ritmos.

7. Esta promoção não é patrocinada, avalizada ou administrada pelo Instagram ou associados;

8. Não é permitida a participação neste concurso a colaboradores da Ritmos, dos Parceiros e respetivos fami-
liares diretos.

9. Os espectadores poderão solicitar esclarecimentos sobre o concurso em apreço dirigindo-se ao stand “Sê-lo 
Verde@VPC”, no recinto do Festival.

10. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela equipa da Ritmos e respetivos parceiros e 
das suas decisões não caberá recurso.



General conditions:

1. Participating in the contest shall mean fully accepting these regulations along with any amendments, anne-
xes and additions that may be introduced by Ritmos at any time and without prior warning, published on all its 
communication channels and its partners’ communication channels.

2. Ritmos reserves the right to change, suspend or cancel the contest in situations of force majeure. Any par-
ticipant that acts in bad faith and takes part in the contest based on false information shall, if identified, be 
automatically excluded.

3. If any situation comes to pass that is not provided for in these regulations, Ritmos reserves the right to make 
any kind of change to the contest, as well as extending it or suspending it without prior warning.

4. Ritmos cannot be held responsible for any copyright violations or other violations carried out by participants 
within the scope of this promotion.

5. By sending photographs within the scope of this contest, participants expressly declare that they took the 
photos and hold the copyright for any image they have sent. Any claim over rights made by third parties shall be 
the entire responsibility of the participant. Ritmos reserves the right to ask the participant to pay compensation 
for damages that may arise from any such case.

6. Ritmos reserves the right to disqualify/exclude and refuse to award the prize to the participant in any of the 
following situations of non-compliance:

6.1. Participation in the contest using false, imprecise or incomplete registration data;

6.2. Sending photographs that were not taken by the participant or for which a third party holds the rights;

6.3. Ritmos accepts no responsibility if contact with the prizewinners cannot be made by email due to problems 
with users’ email inboxes.

6.4. Any problem that may arise with Instagram shall not be Ritmos’ responsibility.

7. This promotion is not sponsored, endorsed or administered by Instagram or associated parties.

8. Staff and family of staff of Ritmos or its partners are not allowed to take part in this contest.

9. Festival-goers may ask for further information about the contest at the “Sê-lo Verde@VPC” stand at the 
festival site.

10. Any situation not covered in these regulations shall be resolved by the Ritmos team and its partners and its 
decisions cannot be appealed.

Parceiros                finANCIAMENTO  


