O Concurso de Vídeo “Discover the world through video” vai dar-te a oportunidade de mostrar ao
mundo os teus dotes de videografo e ganhar entradas para o Exodus Aveiro Fest.
Entre o dia 5 de setembro e o dia 4 de outubro podes submeter 1 um vídeo (máximo 3 minutos)
das tuas viagens ou aventuras feitas ao ar livre. No dia 5 de outubro, os vídeos serão partilhados
no Facebook do Exodus Aveiro Fest para dar inicio às votações do público, que decorrem até ao
dia 31 de outubro.
Serão selecionados 4 vencedores, 3 deles são os que obtiverem mais “likes” nos seus vídeos, e o
grande vencedor é eleito pelos membros do júri que são os membros da organização do festival.
Os 3 vencedores escolhidos pelo público ficam habilitados a receber como prémio uma entrada
para as Speaking Sessions, cada um. O grande vencedor, escolhido pelo júri, tem como prémio
uma entrada para as Speaking Sessions e um Masterclass à escolha.
Segue-se o regulamento do concurso
1. O concurso “Discover the world through image” no âmbito do vídeo de viagem e aventura
será promovido pela organização do EXODUS AVEIRO FEST, em Aveiro, Portugal.
2. (Generalidades) O concurso “Discover the world through image” tem carácter
exclusivamente cultural, podendo participar todos os utilizadores que sejam “fãs” da página
oficial do Exodus Aveiro Fest no Facebook e residentes em todo o território nacional ou
internacional, sem restrição de idade e sem vinculação à compra de nenhum tipo de
produto, não estando subordinado ou vinculado a qualquer modalidade de sorte ou jogo,
nem ao pagamento de qualquer valor.
3. (Período de submissão de imagens e informações) O período de receção dos vídeos para
o concurso “Discover the world through image” terá inicio no dia 5 de setembro de 2017 e
final às 23:59 GMT do dia 4 de outubro de 2017.
4. (Inscrição) As inscrições (envio de vídeos) serão aceites até à data de submissão de
vídeos para o concurso. Nessa data serão partilhados no Facebook do Exodus Aveiro Fest
todos os vídeos recebidos por email info@exodusaveirofest.com. No email, devem referir o
título dó vídeo, assim como o link da página de Facebook do participante para que este
possa ser identificado na altura da divulgação.
A inscrição e a participação no concurso “Discover the world through image” são
voluntárias e gratuitas, não havendo qualquer cobrança por parte da organização.
5. (Período de Seleção e Votação) A 5 de outubro será aberto o concurso para atribuição do
prémio dos melhores 3 vídeos selecionados (com mais likes) pelo público registado com
conta Facebook e seguidores da página do Exodus Aveiro Fest. Cujo prémio será uma
entrada para os dias de palestras do Exodus Aveiro Fest 2017. E o grande prémio final do
melhor vídeo será escolhido por um júri de fotógrafos da organização do Exodus Aveiro
Fest, correspondendo a uma entrada para as palestras e uma masterclass à escolha.

A votação decorre até às 23:59 GMT de dia 4 de outubro de 2017.
6. (tema) Para participar deverá enviar um vídeo que caracterize o tema, imagens das suas
viagens ou aventuras feitas ao ar livre, que ilustrem bem o espirito de explorar a natureza,
rios, montanhas, vulcões, selva, planícies, florestas, praias nos mais diversos pontos do
mundo.
7. Os vídeos dos participantes não poderão, em nenhuma hipótese, ser ofensivos para a
moral e bons costumes, ser considerados desrespeitosos, discriminatórios, injuriosos,
caluniosos, difamatórios, sendo automaticamente desclassificados aqueles que de
qualquer forma atentarem contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a moral, a
integralidade ou qualquer outro direito de qualquer pessoa, nacionalidade, etnia, política ou
religião, bem como que atendem contra a ordem pública, e/ou qualquer norma jurídica
vigente. A aprovação ou a exclusão do vídeo ficarão a critério da organização do Exodus
Aveiro Fest, seguindo os termos estabelecidos neste regulamento.
8. Ao enviar o seu vídeo, o participante declara que o mesmo é de sua autoria, não
constituindo plágio ou utilização indevida de imagem alheia. Caso se perceba qualquer
indicio ou evidência de plágio ou fraude o participante poderá ser desclassificado do
concurso e o seu vídeo excluído.
9. O vencedor autoriza previamente a utilização do vídeo e conteúdo gerado neste. Além de
permitir o uso do vídeo para divulgação nas redes sociais, médias eletrónicas e impressas.
10. Cada participante poderá participar no concurso com 1 vídeo.
11. Vídeos que forem publicados diretamente pelos participantes de outra forma que não a
descrita neste regulamento, não serão considerados participantes do concurso e poderão
ser excluídas da página oficial do Exodus Aveiro Fest.
12. A premiação aos participantes do concurso cultural “Discover the world through image”
obedecerá aos seguintes critérios – Fidelidade ao tema e conceito do festival, Criatividade
e Originalidade.
13. (prémios e exposição) Serão entregues os seguintes prémios:
Grande prémio de vídeo
1º lugar selecionado pelo júri de fotógrafos Exodus Aveiro - 1 entrada para 2 dias de
palestras e uma masterclass à escolha.
Votação do público
1º lugar selecionado pelo público – 1 entrada para as palestras
2º lugar selecionado pelo público - 1 entrada para as palestras
3º lugar selecionado pelo publico - 1 entrada para as palestras

Os vídeos vencedores assim como outros vídeos selecionados pelo nosso júri serão
expostos em destaque na nossa página.
14. Os prémios são pessoais e intransmissíveis e não poderão, sob hipótese alguma, serem
trocados ou convertidos em dinheiro.
15. A entrega/disponibilização do prémio será feita mediante a confirmação dos dados de
inscrição e pessoais do participante enviado via email para o endereço que será
disponibilizado pelo vencedor.
16. Será desclassificado o participante vencedor que (i) informar dados de inscrição incorretos,
falsos ou incompletos (ii) praticar ato ilegal, ilícito, ou que atente contra os objetivos e
regras do Concurso Cultural e deste Regulamento.
17. A divulgação do vencedor do concurso será exibida nas redes sociais do Exodus Aveiro
Fest e será notificado por mensagem, caso esta opção esteja habilitada dentro do perfil do
vencedor no Facebook.
18. O participante vencedor do concurso “Discover the world through image” concorda em
licenciar gratuitamente o seu vídeo à organização do Exodus Aveiro Fest para a promoção
e divulgação do concurso, pelo prazo de duração do mesmo e por mais 60 (sessenta) dias
subsequentes.
19. A organização do Exodus Aveiro Fest reserva-se no direito de alterar a forma e natureza
destas regras conforme julgar apropriado para melhor atendimento e garantia aos
participantes, facto que será devidamente informado, com antecedência, a todos os
participantes.
20. Toda e qualquer situação prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos
omissos, serão decididos, exclusivamente, pela organização do Exodus Aveiro Fest.
21. Quaisquer dúvidas sobre o concurso e as condições de participação ou sobre o
regulamento poderão ser esclarecidas através da própria página da organização do
Exodus Aveiro Fest no Facebook ou pelo email info@exodusaveirofest.com

