.Concurso de Ideias.
T-SHIRT - QUEIMA 2013
REGULAMENTO
1. Âmbito e Organização
O concurso é organizado/promovido pela Associação de Estudantes da Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto.
Pretende- se que, com este concurso, os alunos da FAUP possam ter a oportunidade de
desenhar uma t- shirt que represente a sua Faculdade na Queima das Fitas 2014.

2. Participantes
2.1. O concurso é aberto a todos os estudantes da FAUP, incluindo os estudantes
integrados nos Programas de Mobilidade.
2.2. A participação no concurso é individual ou em grupo, sendo que a constituição do
mesmo não poderá exceder os três elementos. Cada grupo só poderá apresentar uma
proposta a concurso.
2.3. Todos os membros presentes no júri (Direcção AEFAUP) que avaliará os trabalhos estão
proibidos de participar no concurso.

3. Tema e Duração
3.1. O concurso de ideias tem como tema as Noites da Queima da Fitas 2014, a realizar no
Queimódromo, no Porto, sendo que todas as propostas deverão contemplar o modelo
standard de uma t- shirt.
3.2. A imagem da t- shirt não deverá ultrapassar o formato A3.
3.3. As t- shirts podem ser de qualquer cor, mas a imagem não poderá ter mais de uma cor
diferente do preto e branco.
3.4. O concurso decorrerá entre os dias 27 de Fevereiro e 20 de Março.

4. Material a Entregar
4.1. Folha A3 com a apresentação da proposta, recorrendo a quaisquer tipos de
representação gráfica. O método de comunicação ficará ao critério dos participantes, tal
como os elementos nele representados.
4.2. A entrega de uma maqueta será opcional.

5. Entrega dos Trabalhos
5.1. A entrega dos trabalhos será efectuada até às 18h00 do dia 20 de Março de 2014, nas
instalações da AEFAUP (sala 2.3 da Torre F). Qualquer grupo poderá entregar a sua
proposta antes dessa data durante o horário de funcionamento da Associação de
Estudantes.
5.2. Os cartazes deverão conter a identificação do concurso (Concurso de Ideias. T- SHIRT –
QUEIMA 2014).

7. Prémios
7.1. O prémio para o vencedor do concurso em causa será uma vale de 30 € para ser usado
na Livraria da AEFAUP.

8. Divulgação dos Resultados
8.1. O resultado do concurso será anunciado até ao dia 30 de Março de 2014.
8.2. Posteriormente à divulgação dos resultados será montada uma exposição onde serão
expostos os trabalhos em espaço da faculdade.

9. Propriedades e Autorizações
9.1. Sem prejuízo pelos respectivos direitos de autor, os trabalhos entregues pelos
concorrentes passarão a ser propriedade das entidades organizadoras às quais serão
reservados os direitos de publicação e exibição.
9.2. A AEFAUP reserva o direito de divulgar, no âmbito do presente concurso, pelos meios
que entender serem mais convenientes, os trabalhos entregues pelos concorrentes,
fazendo sempre referência à autoria dos trabalhos.
9.3. Aos autores, reserva- se a propriedade intelectual dos trabalhos.

10. Disposições Gerais
10.1. O acto de se apresentar a concurso pressupõe a aceitação total das regras definidas
pelo presente regulamento.
10.2. O não cumprimento das regras inviabiliza a admissão no concurso.
10.3. A organização não aceita quaisquer responsabilidades adicionais à excepção das
explicitadas no presente regulamento, directa ou indirectamente decorrentes deste
Concurso.

11. Para mais Informações
AEFAUP
Rua do Gólgota, 215
4150 – 351 PORTO – PORTUGAL
comunicacaoaefaup@gmail.com
www.aefaup.com

