Câmara Municipal
Unidade Municipal de Comunicação, Turismo e Eventos

DESAFIO MASCARA A TUA MÁSCARA
GUIA DE PARTICIPAÇÃO
Para assinalar o Dia de Carnaval, a 16 de fevereiro de 2021, e tendo em conta o Estado de
Emergência devido à contenção da pandemia provocada pela COVID-19 e a consequente a proibição
de realização de eventos, o Município assinalada a data com um desafio em que o objetivo é pintar
ou decorar uma máscara cirúrgica.
Podem participar pessoas de qualquer idade e de qualquer localização geográfica.
Têm de personalizar uma máscara cirúrgica descartável (com pintura, decoração ou ambas) e enviar
uma fotografia - com a máscara posta - para o email agendacultural@cm-proencanova.pt até à
segunda-feira, dia 15 de fevereiro.
Cada participante só pode participar com uma máscara e uma fotografia. Caso o email contenha
várias fotografias, o Município reserva-se o direito de escolher de entre as fotos enviadas.
Não serão selecionadas fotografias que não cumpram o objetivo do desafio ou que não se
enquadrem dentro do espírito deste desafio.
O envio da fotografia por email pressupõe a aceitação, por parte do participante, da sua publicação
nas redes sociais ou em qualquer outro suporte do Município, bem como a sua identificação.
No Dia de Carnaval, 16 de fevereiro, até às 10h00 o Município publica na sua página do Facebook
(www.facebook.com/municipio.deproencaanova) as fotografias recebidas.
Recebem prémios as três fotos que receberem mais gostos, adoro, riso e surpresa. As seleções de
tristeza e a ira não serão contabilizados.
A contagem dos votos será realizada às 24h00 do dia 16 de fevereiro e os resultados publicados no
dia 17 de fevereiro.
Serão premiadas as três fotos com mais votos:
1º prémio: vale de 50€
2º prémio: vale de 30 €
3º prémio: vale de 10 €
Os vales serão descontados num restaurante do concelho de Proença-a-Nova à escolha dos
vencedores, devendo a escolha ser comunicada previamente ao Município.
Em caso de empate, o critério de desempate é a ordem de chegada do email com a fotografia, sendo
atribuído o maior prémio a quem tiver enviado mais cedo a sua participação.
Qualquer situação omissa no presente documento será decidida pelo Município de Proença-a-Nova e
da decisão não haverá reclamação.
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