
 
 

REGULAMENTO 

 

 

CONCURSO DE CARNAVAL 2021 

 

O presente regulamento estabelece as regras de participação no Concurso de 

Carnaval online de 2021.  

 

Esta iniciativa é promovida pela ODIANA – Associação para o Desenvolvimento 

do Baixo Guadiana no Concelho de Castro Marim, no âmbito da Tipologia de 

Operações Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 4G), tem como 

objetivo promover um conjunto de ações motivado pela minimização da exclusão 

social dos grupos de maior fragilidade social, nomeadamente crianças, jovens e 

suas famílias, idosos e pessoas com deficiência e/ou incapacidade.  

 

 

Artigo 1º  

Destinatários 

 

1. O Concurso é dirigido a todos(as) crianças, jovens e famílias, residentes no 

Concelho de Castro Marim.  

 

Artigo 2º  

Objetivos 

 

1. O Concurso de Carnaval 2021 é um passatempo promovido pela Associação 

Odiana no âmbito do projeto CLDS-4G «Castro Marim (Com) Vida». 

2. O Concurso de Carnaval, tem como objetivo a promoção e dinamização das 

tradições carnavalescas, através do incentivo à criatividade, imaginação e 

divertimento, numa atividade lúdica e recreativa, que pretende promover a 

animação das crianças e das famílias. 

3. Como as atividades ao vivo estão limitadas devido à pandemia por COVID-19 

pretende-se através desta atividade envolver os destinatários a participar num 

concurso online.  A proposta consiste na realização de um Concurso de disfarces 

de Carnaval. 

 



 
Artigo 3º 

 Requisitos do Concurso 

 

1. As fotografias deverão ser alusivas ao tema proposto: Disfarce Carnavalesco. 

2. Cada participante terá que colocar um like na página do Facebook da 

Associação Odiana. 

3. A inscrição é de caracter obrigatório e devem ser efetuadas até ao dia 17 de 

fevereiro através do preenchimento de um formulário que será disponibilizado 

online na página do Facebook da Odiana.  

4. O(A) representante legal da criança tem que dar o consentimento expresso 

para a participação e tratamento dos dados e providenciar os contactos 

solicitados para que seja possível identificar as fotografias. 

 

 

 

Artigo 4º  

Formalização e processo da Candidatura 

 

1.Cada participante só pode apresentar uma fotografia, individualmente ou em 

família e só será considerado se vier acompanhado do consentimento expresso 

do seu representante legal/ encarregado de educação. 

2. As fotografias devem ser enviadas de forma digital até ao dia 17 de fevereiro, 

às 18h00, para o email clds4g.castromarim@odiana.pt com o respetivo 

telefone e email para futuro contacto. 

 

 

 

Artigo 5º  

Processo de Avaliação 

 

1. O júri será composto por 3 elementos da equipa técnica da Associação Odiana 

do projeto CLDS 4G «Castro Marim (COM) Vida», Sílvia Lourenço, Andrea 

Gonçalves e Dália Custódio. 

2. Os critérios para a escolha dos vencedores são: Originalidade e qualidade da 

caracterização.  

3. As fotografias vencedoras serão propriedade da Odiana e poderão ser 

divulgadas e disseminadas, designadamente através das redes sociais e/ou em 

eventual exposição. 
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Artigo 6.º 

                                                       Prémios 

 

1. Os vencedores serão anunciados até ao dia 22 de fevereiro de 2021, através 

de notificação por e-mail e anunciados na página do Facebook da Associação 

Odiana.  

2. Serão atribuídos 2 prémios.  

1º prémio – 1 Sweatshirt personalizada, patrocinada pela Stylart em VRSA. 

2º prémio – 1 Menu Alimentar patrocinado pela hamburgaria “Jossy´s The 

American Burguer” em VRSA. 

 

 

 

Artigo 7.º  

Contactos  

 

Os contactos da Entidade Promotora deste Passatempo são: 

 

Odiana – Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana 

Rua 25 de Abril, nº1 

8950-909 Castro Marim  

Tel.: 281 531 171 

Email: clds4g.castromarim@odiana.pt 
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