
 

 

1.ENTIDADE PROMOTORA: 

O BIKE PAPER FOTOGRÁFICO é uma iniciativa promovida pelo clube de empreendedorismo 

escolar VER+ do Agrupamento de Escolas da Murtosa. 

2.TEMA 

Património da Murtosa  

2.1. Aos participantes será entregue informação específica sobre o tema. 

3.OBJETIVOS 

3.1 Fomentar a observação, a descoberta e a revelação do património arquitectónico e do 

ambiente circundante. 

3.2 Estimular laços de proximidade entre os cidadãos e os valores, riquezas patrimoniais e 

ambientais específicas da zona da Murtosa bem como a salvaguarda e a preservação 

ambiental. 

3.3 Promover e registar a partilha de diferentes sentires e olhares sobre a Murtosa. 

4. INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições até ao dia 20 de maio. 

4.2 Inscrições na Secretaria do Agrupamento de Escolas da Murtosa, Câmara Municipal da 

Murtosa e Giro Café. 

4.3 As inscrições só serão validadas após o pagamento.  

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 Equipas de 4 elementos (alunos, pais, comunidade local) 

5.2 Cada equipa tem que obrigatoriamente possuir uma máquina fotográfica digital. 

5.3 O percurso terá de se realizar de bicicleta (a organização disponibilizará bicicletas para 

quem não possua, mas têm de ser solicitadas no ato da inscrição – número de bicicletas 

limitado) 

6. CALENDÁRIO DA PROVA 

6.1 A prova decorrerá durante a manhã de 23 de maio. 

6.2 Receção aos participantes das 9h e 00m às 9h 30m com entrega da documentação 

necessária para a realização da prova.  

6.3 A prova decorrerá das 9h e 45m às 12h e 30m. 



 

6.4 Das 12h e 30m às 12h e 45m, as equipas entregarão no secretariado as fotos, de acordo 

com o regulamento específico.  
 

7.FOTOGRAFIAS 

7.1 Cada fotografia deverá enquadrar-se no tema e objectivos da actividade. 

7.2 Não será permitido editar as fotografias antes de serem entregues. 

 

8. ENTREGA DE FOTOGRAFIAS 

8.1 Os trabalhos serão entregues pessoalmente no Secretariado em formato digital, onde 

serão descarregados directamente das máquinas para computadores. 

8.2 Cada equipa participante, deverá entregar as imagens de acordo com o regulamento 

específico e o cartão de controlo entregue no início da prova. 

 

9. COMPOSIÇÃO DO JURI 

O júri será constituído por um elemento dos Bombeiros da Murtosa, um fotógrafo e um 

elemento do Agrupamento de Escolas da Murtosa. 

 

10. PRÉMIOS 

Prémios para os primeiros, segundos e terceiros classificados. 

 

11. DIREITOS DE AUTORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS 

A participação no concurso implica automaticamente a cedência dos direitos de autor, das 

fotografias submetidas a concurso. 

 

 

Nota: A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido no decorrer da 

atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 


