
 

 

Condições para participação do concurso 
“Entrudo Virtual” 

 

 Condições de Participação 

1. Qualquer criança/jovem do Concelho de Mogadouro pode participar, quando 

devidamente autorizado pelo adulto responsável; 

2. Para participar, deverá inscrever-se através do questionário on-line disponibilizado 

na página oficial do Facebook do CLDS 4G Mogadouro; 

3. É apenas aceite uma foto por participante, o qual deverá por um gosto na página 

oficial do Facebook CLDS 4G Mogadouro; 

4. A foto tem que ser enviada via E-mail para clds4g@misericordiamogadouro.com ou 

por mensagem privada para a página oficial do Facebook CLDS 4G Mogadouro; 

5. A foto tem que ser da autoria do participante não sendo aceites fotos retiradas da 

internet; 

6. Qualquer foto é aceite desde que o participante esteja devidamente disfarçado. 

 Período de Participação 

1. Para a participação ser válida deverão enviar a vossa fotografia até às 23h59 do dia 

16 de fevereiro; 

2. As fotografias a concurso serão disponibilizadas na página oficial do Facebook CLDS 

4G Mogadouro a partir do dia 17 fevereiro; 

3. A votação tem início no dia 17-02-2021 e termina a 21-02-2021 às 23h59. 

 Critérios de Avaliação 

1. Existe apenas um prémio em cada categoria. A fotografia com maior número de                         

“likes/reações” registadas até às 23h59 do dia 21 de fevereiro será vencedor. Apenas 

são validos os “likes/reações” efetuados na publicação do concurso da página oficial 

do Facebook CLDS 4G Mogadouro. Todas as partilhas efetuadas em outras páginas 

serão desconsideradas válidas para a avaliação.  

 Prémios a Concurso: 

1. 1º Acrílico 3D 10X15 (categoria dos 0 aos 6 anos); 

2. 2º Bateria power bank 10000 mAh (categoria dos 7 aos 12 anos); 
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3. 3º Auriculares Bluetooth (categoria dos 13 aos 18 anos). 

 Disposições Finais 

1. A participação no concurso implica a total aceitação de todos os pontos constantes 

no presente documento; 

2. Qualquer dúvida de interpretação do presente documento deve ser remetida para o 

seguinte endereço de correio eletrónico: clds4g@misericordiamogadouro.com ou 

através do contacto 279348037; 

3. Todos os participantes têm direito a Certificado de Participação.  
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