Concurso de Fotografias e Vídeos APAC – Talgo: “Os comboios Talgo em
Portugal”
A APAC – Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro e a Patentes Talgo, S.L.U.
acordaram a organização de um concurso dedicado ao tema “Os Comboios Talgo em Portugal”,
que recolhe obras fotográficas e vídeo subordinado ao tema da circulação de comboios do
fabricante Talgo na rede ferroviária portuguesa.

Âmbito do Concurso
Este concurso está aberto a participações que retratem a circulação de comboios fabricados pela
Talgo na rede ferroviária portuguesa, sendo estas as únicas participações admitidas a concurso.
O concurso decorre entre 18 de Fevereiro às 17:00 e o dia 25 de Abril às 24:00 (fuso horário de
Portugal Continental), sem prejuízo de APAC e Talgo poderem acordar uma extensão do seu
prazo em qualquer altura.
Não existe limite inferior nem superior para a idade dos participantes.
A participação é realizada da seguinte forma:
•
•

Para fotografias, envio para o email concursotalgo@caminhosdeferro.pt
Para vídeo, carregar em serviços tipo “MegaUpload”, “Dropbox” ou outros serviços de
alojamento na Cloud pessoais e enviar o link de download para
concursotalgo@caminhosdeferro.pt

Requisitos Gerais de Participação
Pode participar no concurso qualquer pessoa, de qualquer idade e de qualquer nacionalidade,
incluindo trabalhadores directos e indirectos da Talgo, membros dos órgãos sociais da APAC e
membros dos grupos de trabalho da APAC.
Sem prejuízo do anterior, não poderão ser admitidos a concurso e, por isso, ser agraciados com
qualquer prémio se:
1. Talgo e APAC considerarem que a pessoa está a prejudicar voluntária ou
involuntariamente a realização do concurso o que tenham obstruído qualquer atividade
da Talgo ou da APAC;
2. Os participantes tiverem realizado atos ou comentários que possam ser vexatórios,
desagradáveis ou ofensivos, dirigidos quer ao concurso, outros participantes, Talgo,
seus funcionários e qualquer um dos seus colaboradores;
3. Forem membros do júri a designar para o concurso.

No caso de eventuais exclusões serem efetuadas só após divulgação das listas de vencedores,
os prémios serão automaticamente atribuídos aos participantes classificados imediatamente a
seguir ou, no limite, serão anulados os prémios.

Forma de participação e comunicação dos prémios
Para participar basta enviar fotografias ou vídeos de comboios Talgo circulando na rede
ferroviária portuguesa. Não existe qualquer limite de fotografias ou vídeos a submeter.
É condição indispensável que nas fotografias e vídeos enviados não apareçam pessoas
identificáveis, sob pena de exclusão do concurso dessas participações.
Para envio das fotografias, bastará enviar as mesmas para concursotalgo@caminhosdeferro.pt.
Para envio de vídeos, damos preferência ao envio de um link para download dos mesmos,
devendo por isso ser primeiro alojados em serviços “cloud” como Megaupload ou Dropbox. Os
links devem ser enviados para concursotalgo@caminhosdeferro.pt
No email enviado deve ser ainda anexada declaração sobre a autoria de fotografias e vídeos e
propriedade dos mesmos. Exemplo:
“Declaro que sou autor e detenho direitos de propriedade sobre fotografias e vídeos agora
enviados”.
Do concurso fotográfico serão eleitos os dois primeiros prémios, após hierarquização qualitativa
das participações pelo júri do concurso. O prémio premeia o autor e não a imagem, pelo que se
o vencedor do 1º prémio tiver uma segunda imagem classificada em 2º lugar, o 2º prémio não
lhe será atribuído mas sim ao participante que tiver o 3º melhor registo, e assim
consecutivamente.
Não há lugar a recurso da pontuação atribuída às diversas participações.
Os vencedores serão informados por email, para o endereço a partir do qual submetam a sua
participação, além da publicação dos resultados na página web da Talgo, seu LinkedIn, Instagram
e ainda na página web da APAC, bem como no seu perfil de Facebook.
A participação no concurso não cria quaisquer obrigações da Talgo ou da APAC para com o
concorrente.

Prémios
Os prémios a atribuir serão:
•

•
•
•

Primeiro prémio (indistinto entre fotografia e vídeo): Modelo à escala banhado a prata
de um comboio Talgo 350 ou Modelo H0 funcional de um Talgo 350 + Visita à fábrica
Talgo de Las Matas II (Madrid);
Segundo prémio (2 prémios, indistintos entre fotografia e vídeo): Modelo H0 de um
furgão Talgo, à escala H0 ou N + Visita à fábrica Talgo de Las Matas II (Madrid);
Terceiro prémio: Visita à fábrica Talgo de Las Matas II (Madrid);
No dia da visita à fábrica de Las Matas II, a APAC oferecerá ainda a entrada no Museu
Ferroviário de Delicias, em Madrid, aos participantes premiados que sejam sócios da
APAC à data da sua participação.

Relativamente ao prémio de visita à fábrica de Las Matas II esclarece-se:
1. O prémio não obriga APAC ou Talgo a custear a viagem eventualmente necessária para
realização da visita;
2. Os participantes na visita devem acatar todas as recomendações de segurança e
requisitos de acesso que a Talgo defina;
3. A data da visita é provisoriamente definida para o dia 01 de Dezembro de 2017, estando
salvaguarda a possibilidade de ser alterada para outro feriado português que coincida
com dia útil em Espanha;
4. Caso ao vencedor não seja possível visitar a fábrica na data estipulada, não há lugar a
substituição por data posterior;
5. Para visitar a fábrica, o premiado deve ter 17 anos ou mais cumpridos na data da visita
à fábrica.

Condições de atribuição dos prémios:
•

•

O 1º e 2º prémios não são acumuláveis e distinguem o participante autor das fotografias
classificadas respetivamente em 1º e 2º ou, no caso de um participante deter as duas,
da fotografia classificada imediatamente a seguir;
O 3º prémio é oferecido às 8 melhores participações a partir da 3ª melhor imagem
(vídeo ou fotografia), sendo acumulável pelo participante. Exemplo: um participante
que veja as suas fotografias classificadas em 3º e 4º lugar, receberá dois prémios –
oportunidade de ir à visita com mais um acompanhante.

A APAC e a Talgo poderão ainda decidir a atribuição de mais prémios a mais participantes se tal
for considerado pertinente, nomeadamente em face da qualidade das participações recolhidas.
Observando a distância até Madrid, a APAC irá promover uma viagem de grupo, custeada pelos
participantes, para a visita à fábrica de Las Matas II com os vencedores deste concurso,
procurando reduzir os custos globais da deslocação para os participantes.

Direitos de Propriedade Intelectual
Ao participar no concurso, os participantes cedem por um período indefinido todos os direitos
de propriedade intelectual de fotografias e vídeos para os seguintes propósitos:
•
•

Utilizações publicitárias, comerciais ou outras, não envolvendo a venda dos direitos
sobre as imagens, que a Talgo considere pertinentes;
Utilização das imagens pela APAC nos seus suportes de comunicação, projetos e
publicações.

Em nenhum caso a utilização nas condições acima descritas das imagens (fotografia ou vídeo)
submetidas a concurso implicará o direito do autor a receber uma indemnização pelo uso das
mesmas.
Qualquer participação efetuada implica aceitação automática deste regulamento.

