REGULAMENTO DO CONCURSO
1ª Edição – Concurso de fotografia
ID Logistics
“Sustentabilidade” 2020
1. Disposições Gerais. A primeira edição do concurso de fotografia está aberta a todos os trabalhadores da ID
Logistics Ibéria, sejam profissionais ou amadores, desde que respeitem o regulamento.
2. Tema. O tema deste concurso é a “Sustentabilidade”. Qualquer fotografia relacionada com o
assunto será aceite e a combinação entre logística e sustentabilidade será avaliada positivamente.
Quando nos referimos à sustentabilidade, não estamos a limitar a questão apenas ao meio
ambiente. Questões como a formação e o desenvolvimento pessoal ou o auxílio a pessoas com
necessidades especiais, podem ser abordadas.
3. Características das fotografias. ✓ As imagens devem ser necessariamente originais, inéditas e não apresentadas
publicamente e/ou premiadas.
✓ As imagens podem ser coloridas ou a preto e branco, mas não será admitida a
manipulação digital. As fotografias devem ser enviadas, em ficheiro anexo, para o mail
comunicacion@id-logistics.com.
✓ A imagem deve ser tirada na posição horizontal.
✓ Cada participante poderá enviar no máximo três fotografias. O conteúdo estará
necessariamente relacionado com o tema do concurso.
✓ As fotografias devem ser propriedade do autor que as apresenta a concurso.
4.- Forma de envio. No e-mail onde será anexada a fotografia constarão as seguintes informações:
▪
▪
▪
▪

Título do trabalho
Nome e apelido do autor
Nº do Cartão de Cidadão do participante
E-mail e número de telefone de contacto

▪

Ao participar neste concurso, o autor das fotografias autoriza a sua exibição e publicação
nas redes sociais da empresa, bem como para efeitos de publicidade da ID Logistics Ibéria.

5.- Data de apresentação
O prazo para envio será até ao dia 1 de dezembro de 2020.
6.- Júri. O júri será composto por representantes da área de RH, em conjunto com Marketing e
Comunicação.
A decisão do júri será tornada pública no dia 4 de dezembro de 2020 e será divulgada
por escrito ou por telefone aos participantes premiados.
7.- Prémios. - Os prémios que serão entregues são:
1º prêmio: Trotinete elétrica.
2º prêmio: Impressora com scanner.
3º prêmio: Impressora com scanner.
A cerimónia de entrega dos prémios será realizada num evento público na terça-feira,
15 de dezembro de 2020, desde que as condições de segurança sanitárias o permitam.
As obras vencedoras passarão a ser propriedade da ID Logistics Ibéria, a qual reserva todos
os direitos sobre as mesmas, podendo posteriormente utilizá-las para fins artísticos ou
publicitários, sempre que seja citado o nome do autor e respeitando, em qualquer caso, o disposto
na Legislação de Propriedade Intelectual.
8.- Observações. A participação neste Concurso implica a aceitação integral do seu regulamento.

