PRÉMIO VIAGENS & VANTAGENS
APRESENTAÇÃO
A VIA VERDE SERVIÇOS, em parceria com ÓBIDOS CIDADE CRIATIVA DA
LITERATURA UNESCO, institui o Prémio Viagens & Vantagens. O mesmo destinase a premiar os melhores trabalhos publicados por autores de literatura digital, cujo o
tema seja o turismo na vertente das viagens, promovendo o conhecimento cultural e
social do destino Portugal e inspirando os leitores a partir à descoberta do país.
REGULAMENTO
1. OBJETIVO
O Prémio Viagens & Vantagens destina-se a premiar os autores dos melhores
trabalhos de literatura digital sobre turismo de viagens publicados entre 1 de julho de
2017 e 30 de junho de 2018.
2. TRABALHOS ADMITIDOS A CONCURSO
2.1 São admitidos a Concurso trabalhos de autores de nacionalidade portuguesa e
residentes em Portugal, sobre o tema Viagens Em Portugal Continental.
2.2 Só são admitidos trabalhos escritos em língua portuguesa e publicados num
blogue pessoal, destinado ao grande público.
2.3 Só são admitidos trabalhos individuais e em formato de literatura digital.
3. CANDIDATURAS
3.1 A candidatura ao Prémio Viagens & Vantagens deve ser formalizada através do
email latitudes.viagensevantagens@vilaliteraria.com
3.2 Da submissão do trabalho pelo concorrente deve constar os seguintes dados:
a) Identificação do Bloguista (nome, NIF, telefone, email);
b) Identificação do Blogue (nome, pequena apresentação, link para o blogue);
c) Identificação do trabalho submetido a Concurso (título, pequena apresentação,
link para o artigo, data de publicação);
3.3 Os concorrentes podem retirar as suas candidaturas até 30 de junho de 2018,
mediante comunicação dirigida para o email acima referido por mensagem enviada no
uso do mesmo endereço eletrónico usado para submissão do(s) trabalho(s).
4. NÃO ADMISSÃO E EXCLUSÃO DE PARTICIPAÇÕES
4.1 Não serão admitidos ao Concurso, os participantes que:
a) não tenham ainda completado 18 (dezoito) anos;
b) forneçam dados falsos, incorretos ou incompletos;
c) apresentem trabalhos que sejam comprovadamente plágio de outros trabalhos;
d) apresentem trabalhos onde utilizem linguagem imprópria, obscena ou ofensiva;
e) apresentem trabalhos que contenham referências referencias xenófobas,
racistas ou discriminatórias em qualquer sentido.
4.2 A VIA VERDE SERVIÇOS e ÓBIDOS CIDADE CRIATIVA DA
LITERATURA UNESCO reserva-se ainda o direito de excluir, sem aviso prévio, os
participantes que:

a) não cumpram as condições de participação e demais termos do presente
regulamento;
b) tentem defraudar ou dificultar o bom funcionamento do Concurso.

5. CALENDÁRIO
5.1 Só são aceites as candidaturas que deem entrada pelo email
latitudes.viagensevantagens@cm-obidos.pt, até às 23h50 do dia 30 de junho de 2018.
5.2 A apreciação dos trabalhos será feita pelo Júri do Prémio Viagens & Vantagens e
decorrerá durante os meses de julho e agosto de 2018.
5.3 A comunicação aos nomeados ocorrerá até ao dia 1 de setembro de 2018, através
do email facultado aquando da submissão da candidatura.
5.4 O anúncio dos vencedores e entrega dos Prémios terá lugar no Festival FOLIO
2018, em Óbidos.
6. PRÉMIOS
6.1 Serão atribuídos um 1º Prémio e uma Menção Honrosa:
• 1º Prémio:
- 1 Ano a Viajar em Portugal — 12 programas de lazer do Viagens &
Vantagens (https://www.viaverde.pt/viagens-vantagens/programas-de-lazer), à
escolha do vencedor, no valor máximo de 150€ cada. A usufruir a partir do
mês seguinte à respetiva entrega ao vencedor, e no prazo máximo de 12
meses;
- Selo digital Vencedor Prémio V&V Latitudes 2018 e certificado de vencedor;
- Publicação mensal de conteúdos sobre Portugal Continental no site da VIA
VERDE, em https://www.viaverde.pt/viagens-vantagens/descobrir-portugal,
com a respetiva identificação do autor e promoção do blogue.
• Menção Honrosa:
- 3 Meses a Viajar em Portugal — 3 programas de lazer do Viagens &
Vantagens (https://www.viaverde.pt/viagens-vantagens/programas-de-lazer), à
escolha do vencedor, no valor máximo de 150€ cada. A usufruir a partir do
mês seguinte à respetiva entrega ao vencedor, e no prazo máximo de 12
meses;
- Selo digital Menção Honrosa Prémio V&V Latitudes 2018 e certificado de
vencedor;
- Publicação trimestral de conteúdos sobre Portugal Continental no site da VIA
VERDE, em https://www.viaverde.pt/viagens-vantagens/descobrir-portugal,
com a respetiva identificação do autor e promoção do blogue.
7. CONDIÇÕES PARA USUFRUTO DO PRÉMIO
7.1 Para usufruir do prémio, os vencedores terão que ser clientes VIA VERDE e ter
aderido ao Programa Viagens & Vantagens.
7.2 Para usufruírem os prémios os vencedores terão de ser titulares de um contrato de
adesão ao sistema “Via Verde” válido e não encontrar-se em situação de
incumprimento com alguma das obrigações decorrentes do Contrato de Adesão ao
Serviço Via Verde (“Contrato de Adesão”) ou do Programa Viagens & Vantagens.
7.3 Nenhum dos prémios pode ser cedido ou vendido a outrem.

7.4 Os prémios só podem ser usufruídos pelos próprios participantes.
7.5 Os prémios não podem ser substituídos ou trocados por dinheiro ou por qualquer
outro produto/serviço.
7.6 Caso algum dos vencedores não reclame o seu prémio, a VIA VERDE
SERVIÇOS poderá não atribuir o mesmo a nenhum outro participante.
8. JÚRI
8.1 O Júri será a única entidade responsável pela avaliação dos trabalhos a Concurso.
Caberá ao Júri deliberar sobre os casos omissos e avaliar os trabalhos submetidos.
8.2 O Júri será composta por 3 Membros:
a) Um representante do Turismo de Portugal;
b) Um representante da VIA VERDE – Programa Viagens & Vantagens;
c) Um representante de ÓBIDOS CIDADE CRIATIVA DA LITERATURA
UNESCO;
8.3 As decisões do Júri são tomadas no respeito do regulamento, de modo isento e
sem interferência da Via Verde Serviços ou doutrem.
8.4 As decisões do Júri são definitivas e não são passíveis de impugnação.
9. COMUNICAÇÃO DOS VENCEDORES
9.1 Os participantes nomeados serão contactados, via email ou telefone, até 1 de
Setembro de 2018, para comparência na cerimónia de entrega dos prémios.
9.2 Os vencedores do Prémio Viagens & Vantagens serão divulgados em cerimónia
pública para atribuição do prémio que decorrerá na edição de 2018 do Festival
FOLIO, em Óbidos.
10. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PROPRIEDADE
INTELECTUAL
10.1 Os participantes ao inscreverem-se no Concurso autorizam que os seus dados
pessoais sejam recolhidos, tratados e utilizados, pela VIA VERDE SERVIÇOS e
ÓBIDOS CIDADE CRIATIVA DA LITERATURA UNESCO para as finalidades e
condições previstas neste Regulamento.
10.2 Os participantes autorizam a VIA VERDE SERVIÇOS e ÓBIDOS CIDADE
CRIATIVA DA LITERATURA UNESCO a utilizar os trabalhos entregues nas
participações submetidas neste Concurso nas suas campanhas de comunicação e
marketing, bem como a sua divulgação e bem assim a divulgar o nome dos seus
autores e blogues, em qualquer meio de comunicação.
11. A VIA VERDE SERVIÇOS e ÓBIDOS CIDADE CRIATIVA DA
LITERATURA UNESCO NÃO RESPONDEM:
a) por perdas, danos, furtos, atrasos ou qualquer outra circunstância imputável a
terceiros que possam afetar a entrega do prémio;
b) por eventuais danos ou prejuízos resultantes da atribuição, aceitação,
utilização e/ou rejeição dos prémios atribuídos;
c) por participações perdidas, atrasadas, inválidas ou corrompidas, que
determinem a exclusão do Concurso;
d) por falhas técnicas de qualquer tipo ou de acesso à Internet;
e) pela anulação de participações nos termos previstos no presente Regulamento;
f) pela não entrega dos prémios em consequência de falsidade, incorreção ou
omissão nos dados pessoais fornecidos pelos participantes;

g) por qualquer dano ou prejuízo resultante da atribuição, aceitação, usufruto ou
rejeição dos prémios deste Concurso.
12. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO
12.1 A VIA VERDE SERVIÇOS e ÓBIDOS CIDADE CRIATIVA DA
LITERATURA UNESCO reservam-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem
aviso prévio, o presente Regulamento mediante a respetiva publicação no site
www.obidosvilaliteraria.com/latitudes/ entrando as novas regras em vigor desde a
publicação.
12.2 As participações aceites até ao momento da eventual alteração deste
Regulamento permanecerão válidas sem necessidade de qualquer ato complementar
ou retificativo.
12.3 A VIA VERDE SERVIÇOS e ÓBIDOS CIDADE CRIATIVA DA
LITERATURA UNESCO também se reservam o direito de suspender ou cancelar
este Concurso, sem aviso prévio e sem compensações previstas para os participantes
e/ou votantes.
Para questões relacionadas com este Concurso, por favor, contacte-nos através do email: latitudes.viagensevantagens@vilaliteraria.com

