
PASSATEMPO SOU INSTAGIRL 

 

Artigo 1.º - Objeto  

1 – O concurso fotográfico designado “Sou Instagirl” no Instagram, é uma iniciativa do 

Tendências Online Portugal e tem enquadramento na entrada da temporada 

Primavera/Verão 2019.  

2 – As fotografias devem reflectir a moda, beleza, atitude e estilo de vida, devendo as 

mesmas proporcionar um olhar único e original sobre tal actividade em causa.  

Artigo 2.º - Concorrentes  

1 – O concurso destina-se ao público em geral, a título exclusivamente individual.  

2 – A participação no concurso é gratuita, não existindo um número limite de imagens 

apresentadas a concurso por cada concorrente.  

3 – As fotografias devem ser, obrigatoriamente, da autoria do respectivo concorrente, 

não podendo ser apresentadas fotografias que tenham sido premiadas no âmbito de 

outros passatempos.  

4 – Para efeito do número anterior, cada concorrente assume a inteira e exclusiva 

responsabilidade por eventuais reclamações de terceiros sobre alegados direitos de 

autor e direitos conexos. 

 5 – Os colaboradores do Tendências Online Portugal não podem participar no 

concurso.  

Artigo 3.º - Participação  

1 – Os concorrentes podem participar no período compreendido de 15 de Abril até às 

23H59 horas de 14 de Maio.  

2 – Os concorrentes devem disponibilizar as imagens a concurso, na rede social 

Instagram, em “modo público”, por forma a poderem ser visualizadas pelo público e 

membros do Tendências Online Portugal, utilizando para o efeito a hashtag 

#souinstagirl, sendo este um elemento obrigatório para que a participação no 

concurso seja válida.  

3 – Rotular 3 amigos nos comentários e convidá-los a participar! 

4 – Seguir a nossa conta.  

5 – Podes comentar várias vezes, mas deves marcar diferentes contas. 



Artigo 4.º - Composição do Júri  

1 – O júri é composto pelo público em geral. 

Artigo 5.º - Esclarecimentos, Apuramento e Classificação  

1 – Cabe ao Tendências Online Portugal prestar, até ao dia 14 de Maio de 2019, os 

esclarecimentos apresentados pelos interessados, por correio electrónico 

info@tendenciasonline.com, quanto ao conteúdo do presente regulamento.  

Artigo 6.º - Selecção e Classificação  

1 – O Tendências Online Portugal procederá à selecção dos concorrentes que reúnam 

os requisitos exigidos nos artigos 2.º e 3.º do presente regulamento, prosseguindo com 

a respectiva classificação.  

Artigo 7.º - Prémios  

1 – Serão seleccionados dois vencedores, sendo atribuídos dois prémios:  

1.º prémio – Uma máquina de filmar Instax avaliada em 100 euros 

2.º prémio – Vale de compras Kiko no valor de 50 euros  

2 – Podem, ainda, ser atribuídas até três menções honrosas, que serão premiadas com 

um book fotográfico elaborado pelo Tendências Online Portugal e com todas as 

despesas pagas.  

3 – O vencedor terá 72 horas para enviar seus dados por email para 

info@tendenciasonline.com, caso contrário, o Tendências Online Portugal escolherá 

outro vencedor. 

4 – Os vencedores serão escolhidos aleatoriamente com a ferramenta Random Picker 

e serão anunciados a 17 de Maio de 20018 por uma das nossas histórias. 

5 – As contas mencionadas devem ser reais, contas falsas ou famosas não são 

permitidas. 

6 – O vencedor deve cumprir todas as regras do concurso. Indispensável: siga as duas 

contas.  

7 – O prémio será enviado por CTT. O contacto telefónico será feito para confirmar o 

concorrente antes de enviar o prémio. 

Artigo 8.º - Considerações Finais  

1 – A participação neste concurso implica o cumprimento de todos os requisitos do 

presente regulamento e a aceitação expressa e integral de todo o seu conteúdo.  



2 – O nome dos vencedores, bem como a data de entrega dos prémios, serão 

anunciados no site do Tendências Online Portugal a 18 de Maio 

Boa sorte a todos. 




