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Concurso
“ Big Ben for Kids – drawing a Beefeater”
 O concurso “Big Ben for Kids – drawing a Beefeater” é promovido por Big Ben – Escola
de Inglês, Lda, com sede na Rua Marquês de Pombal, N.º 120-B, 2735-312 AgualvaCacém.
 O concurso “Big Ben for Kids – drawing a Beefeater” tem como objetivo comemorar o
Dia da Criança e divulgar a cultura inglesa.
 O concurso consiste no desenho de um guarda da Torre de Londres conhecido como
“Beefeater”.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

1) Podem participar no concurso qualquer criança ou jovem que habite no concelho de
Sintra, com idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos.
2) O concurso é composto por três escalões:
1.º escalão – dos 4 aos 6 anos;
2.º escalão – dos 7 aos 11 anos
3.º escalão – dos 12 aos 14 anos
3) Cada participante poderá concorrer individualmente só com um desenho e com autorização
expressa do encarregado de educação.
4) O desenho deverá ser feito em papel de formato A4 e entregue em mão, em envelope
fechado, sem qualquer identificação do seu autor, nas instalações da escola Big Ben, sita
na Rua Marquês de Pombal, N.º 120 – B, 2735-312 Agualva-Cacém.
5) Não serão aceites desenhos com a identificação do autor.
6) Cada participante ou o respetivo encarregado de educação, deverá colocar um gosto na
página do Facebook de Big Ben – Escola de Inglês.
7) O prazo de entrega dos desenhos termina no sábado, dia 8 de junho de 2018, às 13h00.
8) O júri do concurso é constituído por 3 elementos:
- a diretora pedagógica da escola

- uma professora dos cursos de inglês da escola
- um jovem convidado

9) Contam como apreciação do júri os seguintes critérios: originalidade e criatividade.
10) A decisão do júri é soberana não havendo lugar a recursos.
11) O prémio para cada escalão consiste em dois vouchers para um filme no cinema Castello
Lopes, no Fórum Sintra, com validade de três meses (após a data de revelação dos
vencedores) e um livro em inglês.
12) O prémio terá de ser levantado nas instalações da escola, pessoalmente pelo vencedor ou
pelo respetivo encarregado de educação.
13) O prémio não poderá ser trocado por dinheiro.
14) Os vencedores do concurso serão informados por email até ao dia 29 de junho de 2019.
15) A escola terá o direito de expor nas suas instalações e publicar na sua página de Facebook
todos os desenhos, gratuitamente e sem remuneração ou qualquer encargo.
16) Os participantes no concurso aceitam que o fornecimento e tratamento dos dados é
necessário para efeitos de processamento e atribuição do prémio, pelo que autorizam o seu
tratamento pela empresa promotora do concurso. A empresa garante a segurança e
confidencialidade do tratamento destes dados e a possibilidade da sua retificação e
cancelamento assim que o desejem e comuniquem por escrito para a morada da sede.
17) A escola Big Ben reserva-se o direito de alterar a qualquer momento, sem necessidade de
pré-aviso, os termos constantes destas normas de participação.
18) A escola Big Ben reserva-se o direito de cancelar o Concurso em circunstâncias que
considere de força maior sem que tal implique qualquer indemnização aos participantes.
19) Os casos omissos nestas normas de participação são resolvidos pela Direção Pedagógica da
escola Big Ben.
20) A participação neste concurso implica a aceitação destas normas sem reservas.
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