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1. ENQUADRAMENTO

Os TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA (TUB) organizam para o dia de Carnaval, o 

CONCURSO TUB CARNAVAL, que consiste na escolha da melhor fotografia alusiva ao

Carnaval e que de alguma forma se relacione com os TUB/EM. 

2. ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES:

Podem concorrer ao concurso “TUB Carnaval”, turmas pertencentes a Jardins de Infância, EB 

1, 2 e 3 do concelho de Braga; 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - As participações deverão ser apresentadas sob a forma de fotografias, devidamente 

identificados, com a indicação da turma, designação da escola participante, contacto telefónico e 

nome do representante da referida escola; 

3.2 - As participações deverão ser apresentadas em língua portuguesa. Podem, no entanto, 

conter diálogos em língua estrangeira, desde que estes sejam dobrados ou legendados em 

português 

3.3 - Os TUB reservam-se no direito de excluir do Concurso toda e qualquer participação que 

atente contra a dignidade da pessoa humana e que utilize linguagem discriminatória ou obscena. 

3.4 - A admissão das participações a concurso será efetuada de 20 a 28 de fevereiro (inclusive) 

até às 14h00, devendo ser enviadas por e-mail para eventos@tub.pt. 

3.5 - Ao submeter um trabalho a concurso, o participante declara tratar-se de uma obra sua e que 

não viola os direitos associados a qualquer outra produção existente. Os concorrentes são 

responsáveis pela originalidade das participações apresentadas, garantem a sua autoria e 

assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a 

direitos de autor e direitos conexos. 
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4. CEDÊNCIA DE DIREITOS

A participação no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos do que tiver sido 

enviado aos TUB, que a poderá utilizar em publicações e meios de divulgação da 

empresa, renunciando o autor a qualquer contrapartida financeira ou de outra índole. 

5. VOTAÇÃO

O critério de seleção será a fotografia que obtiver mais like’s na nossa página do 

Facebook. 

6. RESULTADOS

6.1 - Os resultados do Concurso serão publicados no nosso site www.tub.pt e respetivo 

Facebook. 

6.2 - Os resultados serão anunciados diretamente aos vencedores, através do contacto 

fornecido.  

7. PRÉMIOS

7.1 - Será premiado o post que recolher mais Like’s, consistindo os prémios no seguinte: 

- uma (1) viagem gratuita – oferta do transporte – num raio de aproximadamente 

cinquenta (50)km à turma vencedora (alunos + professores/auxiliares);

-   uma tela personalizada pelos TUB;

7.2 - Os prémios serão entregues em data acordar com a escola vencedora.  



Regulamento 

Página 3 de 3 

8. OUTRAS DISPOSIÇÕES

8.1 - A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do 

presente regulamento. 

8.2 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela empresa, única 

entidade competente para o efeito. 

8.3 - Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados aos TUB/EM. 

TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA, EMPRESA MUNICIPAL 


