
Regulamento desafio

“Olhares sobre a floresta”

Promovido pelo My Planet com o apoio Olhares.com

I. Sobre o passatempo:

O desafio “Olhares sobre a floresta” é uma iniciativa do projeto My Planet,

da The Navigator Company, que convida fotógrafos amadores ou

profissionais a apresentar as suas melhores fotografias relacionadas com

a floresta.

II. Regulamento:

1. O passatempo decorre entre os dias 27 de abril e as 23h59 do dia 11 de

maio de 2021.

2. Cada participante pode concorrer com um máximo de cinco fotografias,

que devem ser enviadas para o email bomdia@myplanet.pt juntamente

com o nome do autor, email, telefone, data e local onde a fotografia foi

tirada.

3. O passatempo será comunicado através de publicações nos websites

www.myplanet.pt e www.olhares.com , nas suas redes sociais e

newsletters.

4. A partir do dia 27 de abril, os fãs/seguidores serão convidados a

participar, nos moldes definidos no presente regulamento.

5. Serão aceites todas as participações recebidas entre o dia 27 de abril e

as 23h59 do dia 11 de maio de 2021.
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6. Todos os participantes terão de cumprir obrigatoriamente os pontos

anteriores.

7. O critério de seleção para a escolha dos vencedores será a originalidade

das fotografias.

9. A seleção dos vencedores fica a cargo de um júri composto por

elementos da The Navigator Company, entidade que promove o desafio, e

do site Olhares.com, que apoia a sua divulgação.

10. Todos os participantes têm de ser residentes em Portugal.

11. As fotografias selecionadas serão publicadas na edição seguinte da

revista My Planet, em publicações nas redes sociais e nos websites

www.myplanet.pt e www.olhares.com .

III. Prémios:

1. O autor da fotografia vencedora receberá um cheque Fnac no valor de

300 €, um kit My Planet, e a fotografia será impressa na contracapa da

revista My Planet (tiragem de 14.000 exemplares).

2. O segundo e terceiro classificados receberão um cheque Fnac no valor

de 100 € e um kit My Planet.

3. Os vencedores serão anunciados nas páginas de Facebook e Instagram

do My Planet no dia 17 de maio de 2021 e serão contactados via email ou

sms para validação de dados e comunicação do prémio. Caso não

respondam ao contacto, a The Navigator Company reserva o direito de os

desqualificar e substituir.

4. O envio dos prémios, a cargo da The Navigator Company, poderá ser

atrasado devido às restrições provocadas pela conjuntura de pandemia

que se vive neste período.
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IV. Sobre o projeto My Planet

O Planeta somos nós. Esta é a nossa inspiração e a razão de ser da

comunidade My Planet. O nosso objetivo é motivar as pessoas através das

histórias e das ações, por um futuro mais sustentável.

Criado pela The Navigator Company, o My Planet assume-se como um

veículo de responsabilidade social e ambiental, através da partilha de

conhecimento e do apoio às ações. Porque nos sentimos enriquecidos com

as diferenças que encontramos nos outros, queremos que seja um espaço

aberto a todos os stakeholders, internos ou externos.

Desejamos, acima de tudo, que este seja um ponto de contacto da

Companhia com a comunidade. No site, na revista impressa, nas redes

sociais ou em iniciativas no terreno, a The Navigator Company acredita

que este é um caminho fundamental para a realização dos pilares

fundamentais do seu propósito corporativo, nomeadamente a criação de

valor para a sociedade como um todo e a capacitação dos stakeholders.

V. Sobre o projeto Olhares.com

Fundado em 2003, Olhares.com é uma comunidade online de fotografia,

detida a 100% pelo Grupo Impresa, o maior grupo de comunicação social

português, desde 2013.


