“Escrever Milfontes”
Regulamento Geral

O “Teia de Livros”, clube de leitura de Milfontes, na prossecução dos seus objectivos de promoção do
gosto pela escrita e leitura, promove o passatempo “Escrever Milfontes”.

O passatempo
1. "Escrever Milfontes” é um passatempo anual que visa desafiar os participantes a escrever um
pequeno texto, de alguma forma relacionado com Vila Nova de Milfontes;
2. Para cada edição será seleccionado um género literário diferente, mantendo-se sempre a temática
geral de Vila Nova de Milfontes, podendo haver um subtema consoante o estilo literário escolhido;
3. Em cada edição poderá haver mais que uma categoria, o que será definido e apresentado ano a ano.

Divulgação
A publicidade ao passatempo será feita pelo “Teia de Livros”, sobretudo através da sua página no
Facebook, mas podendo utilizar outros meios que se considerem adequados.

Requisitos dos participantes
1. O passatempo é aberto a todos os que quiserem participar, dando-se preferência a quem não tenha
qualquer obra publicada;
2. Os participantes devem ser maiores de idade, estando prevista uma categoria especialmente dirigida
a menores de idade (a partir da edição de 2021).
3. O passatempo está totalmente vedado aos membros do júri de cada edição e seus familiares
próximos. Por “familiar próximo” entende-se, para este efeito, designadamente, cônjuge, irmãos e
restantes ascendentes e descendentes da linha recta e colateral.

Como participar
1. Cada participante poderá apresentar mais que um trabalho em cada edição do passatempo, devendo
enviá-los separadamente;
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2. Os participantes devem apresentar as suas candidaturas individualmente, estando, assim, excluída
qualquer situação de co-autoria.
3. Os trabalhos a submeter têm de ser escritos em português e devem enquadrar-se no estilo literário e
abordar o tema e eventuais subtemas seleccionados na edição do passatempo em que são submetidos;
4. Os trabalhos devem ser submetidos em formato digital (documento Word ou PDF) e cada documento
enviado deve conter apenas um trabalho. Cada documento deve apenas conter o texto a submeter e um
título, sendo excluído qualquer documento que contenha alguma indicação da identificação do seu
autor;
5. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail escrevermilfontes@gmail.com, com a indicação, no
corpo do e-mail, do nome do autor, do seu e-mail de contacto e do título escolhido para o texto.

Natureza inédita dos trabalhos
1. Os participantes garantem e responsabilizam-se, sob compromisso, que os trabalhos apresentados no
passatempo são criações originais e inéditas, não sendo admissível a prática de plágio, total ou parcial.
2. A violação do número anterior implica a imediata exclusão do(s) trabalhos(s) do presente
passatempo.
3. Os participantes responsabilizam-se total e integralmente pela violação de qualquer direito de autor e
por quaisquer danos patrimoniais e não patrimoniais causados a terceiros em resultado dessa violação.

Seleção do(s) vencedor(es)
1. O(s) vencedor(es) é(são) seleccionado(s) por um júri, que será sempre constituído por um número
ímpar de elementos por forma a evitar eventuais empates. A constituição do júri varia anualmente e
será apresentada na abertura da respectiva edição do passatempo;
2. O júri poderá, se assim o entender, atribuir diploma(s) de «Menção Especial» a trabalhos que, por
unanimidade, sejam considerados merecedores dessa distinção, os quais não terão direito ao(s)
prémio(s) a atribuir;
3. A deliberação do júri sobre o(s) vencedor(es) é tomada por unanimidade ou por maioria de votos e a
deliberação sobre as menções especiais é tomada por unanimidade de votos, não estando prevista a
possibilidade de abstenção;
4. O júri poderá decidir pela não atribuição do prémio, caso entenda que a qualidade das obras
apresentadas o justifiquem;
5. Não há lugar a recurso das decisões do júri, que são definitivas;
6. O(s) vencedor(es) será(ão) anunciado(s) na página de facebook do "Teia de Livros” durante a semana
que antecede o dia 1 de Setembro;
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O(s) prémio(s)
1. O(s) prémio(s) a atribuir varia(m) a cada ano e será(ão) anunciado(s) no lançamento de cada edição
do passatempo.
2. O(s) prémio(s) é(são) da inteira responsabilidade da organização do passatempo.

Entrega do(s) prémio(s)
1. A entrega do(s) prémio(s) é assegurada pela organização do passatempo e será efectuada num
evento que decorrerá no dia 1 de Setembro, dia em que se celebra o aniversário da fundação de Vila
Nova de Milfontes;
2. O(s) vencedor(es) são contactados, por e-mail, cerca de uma semana antes do evento da entrega
do(s) prémio(s).
3. Havendo uma formalidade de entrega de prémios, o transporte até ao evento é da responsabilidade
do(s) vencedor(es).

Política de Privacidade
1. Os dados pessoais são indispensáveis à participação no passatempo, sendo apenas solicitado o nome
e o e-mail dos participantes;
2. Apenas aos vencedores do passatempo será solicitada alguma informação extra, que o participante
considere relevante, para a sua apresentação aquando da entrega do prémio e da divulgação dos
vencedores;
3. Os participantes autorizam o “Teia de Livros”, clube de leitura de Milfontes, a tratar os respetivos
dados pessoais, em conformidade com a legislação aplicável à proteção da privacidade e dos dados
pessoais, para fins previstos neste Regulamento, sendo garantido ao participante o direito de acesso,
retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, nos termos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de
Outubro, mediante comunicação dirigida ao “Teia de Livros”, enviado por e-mail.

Alterações
1. O “Teia de Livros” reserva-se o direito de, em qualquer momento, introduzir alterações e
aditamentos ao presente Regulamento, sem necessidade de prévia comunicação aos participantes ou
interessados, e de modificar ou suspender, de forma temporária ou definitiva, o presente passatempo
em qualquer momento, nomeadamente, e não só, no caso de anomalia informática, situações
imprevistas ou excecionais, ou em caso de verificação de atuações que possam implicar a prática de
ilícitos.
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2. O “Teia de Livros” não se responsabiliza pelo cancelamento do Passatempo, não lhe podendo ser
imputada qualquer responsabilidade.
3. O “Teia de Livros” é responsável pela gestão das participações.

Disposições finais
1. A participação no presente passatempo implica o conhecimento e a aceitação, integral e sem
reservas, dos termos previstos no presente Regulamento. Em caso de dúvidas ou omissões a decisão
caberá ao “Teia de Livros”.
2. Apesar da divulgação do passatempo recorrer ao Facebook, este passatempo não é de forma alguma
patrocinado, aprovado, administrado ou associado ao Facebook.
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