
                                                                                                  
 

 

Bases do concurso 

• Para participar no concurso é necessário ser maior, estrangeiro/a e possuir residência legal 
e/ou trabalho em Vigo. O participante deve provar documentalmente. Caso o apresentado não 
for suficiente para justificar essas condições, a organização colaborará com o participante na 
sua obtenção. 

• Os participantes devem enviar a rota e a documentação relacionada com a organização do 
concurso através do correio electrónico comunicacion@vigolike.org . 

• A organização postará a proposta no espaço online http://vigolike.turismodevigo.org/ bem 
como uma pequena descrição do participante, em que este/a deverá apresentar um breve 
perfil e uma fotografia pessoal.  

• As rotas devem contar com apoios (fotografias, poesias, vídeos, curiosidades, endereços de 
interesse…..) que ajudem ao conhecimento e promoção da cidade.  

• Todos os recursos e apoios apresentados passam a ser propriedade de uso do Concelho de Vigo 
com carácter gratuito, sem direito a remuneração de qualquer espécie a favor do autor.  

Os participantes no concurso garantem e responsabilizam-se perante o Concelho de Vigo pelo 
cumprimento das disposições em matéria de propriedade intelectual e de direitos de imagem 
sobre as fotografias e os recursos apresentados, declarando que a sua difusão e/ou reprodução 
no quadro do concurso e destas Bases não lesam nem prejudicam quaisquer direitos de 
terceiros e assumem pessoalmente qualquer responsabilidade que das mesmas possa derivar-
se. 

• O Júri do concurso é composto por pessoas vinculadas ao sector turístico de Vigo e presidido 
pelo Vereador do Turismo ou pessoa em quem delegar. A decisão do júri é inapelável. 

• Caso o Júri estimar que nenhuma das rotas possui mérito suficiente, pode declarar deserto o 
concurso. 

• Os critérios para definir o ganhador baseiam-se em:  

Melhor valorização da cidade. 

Características da rota. 

Maior quantidade de apoios apresentados à rota. 

Maior implicação do embaixador na campanha com a difusão através das suas redes 
sociais próprias. 

Maior interacção dos utilizadores com a sua proposta de rota. 

• Concessão de 3 prémios que consistem num vale de 1.000 euros para cada um dos ganhadores, 
para uma estadia na cidade de Vigo nos meses de Julho ou Agosto de 2013.  

• Os nomes dos ganhadores serão anunciados na entrega dos prémios que terá lugar no mês de 
Junho de 2013.  

• A campanha terá uma vertente de promoção nos meios de comunicação e redes sociais pelo 
que se poderá difundir através destes canais qualquer informação que os participantes 
apresentarem para a campanha. Também podem ser realizadas reportagens, informações e 
eventos das entregas de prémios, com a assistência de meios de comunicação e a posterior 
difusão da imagem e/ou voz dos participantes e/ou assistentes a esses eventos, bem como das 
rotas apresentadas.  

• De acordo com a Lei Orgânica 15/1999, de 13 de Dezembro, de Protecção de Dados de Carácter 
Pessoal, os dados pessoais facilitados para a inscrição neste concurso são registados num 
ficheiro cujo responsável é a empresa adjudicatária do contrato de gestão do programa para o 
Concelho de Vigo. 

• A participação no concurso supõe o conhecimento do teor e da plena aceitação destas bases.  
• Para qualquer consulta, contactar por meio de correio electrónico comunicacion@vigolike.org 

ou através do telefone 986 44 15 70.  
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