Como podes
ajudar alguém?
GANHA ENTRADAS
PARA TODA A TUA
TURMA!
CONSULTA O REGULAMENTO

REGULAMENTO DO PASSATEMPO

AS MELHORES IDEIAS DÃO SALTOS!
1. Apresentação

O concurso “Dá uma mão - como podes ajudar alguém?” é uma iniciativa
promovida pela Jumpers e visa apelar à sensibilização das crianças e jovens
para este tema. O concurso implica a conceção e desenvolvimento de uma
fotografia, resultado de um trabalho de grupo, de como se pode ajudar
alguém.
Exemplos: voluntariado; ensinar algo; doar o que já não é necessário;
ajudar os sem-abrigo; valorizar alguém...

2. Objetivos

Os objetivos deste concurso são os seguintes:
a) Promover a criatividade;
b) Desenvolver e aprofundar, nos alunos participantes, o espírito social e
cívico;
c) Promover a ligação com a comunidade envolvente.

3. Destinatários

O presente passatempo é direcionado às Escolas/Colégios e Centros de
Estudo em três escalões:
a) Escalão 1 - Jardins de Infância e Escolas/Colégios de 1º Ciclo;
b) Escalão 2 - Escolas/Colégios de 2º e 3º Ciclos;
c) Escalão 3 - Centros de Estudo (1º, 2º e 3º Ciclos).

4. Regras de Participação

- Cada turma/grupo deverá organizar-se de acordo com as melhores
práticas de trabalho em grupo e submeter uma fotografia que demonstre e
saliente o que melhor representa, para o grupo, ajudar alguém;

- A fotografia tem que ser submetida com autorização do respetivo Diretor
de Turma ou responsável do Centros de Estudo, para o e-mail
porto.grupos@jumpers.pt;
- A fotografia deve incluir no mínimo 10 e no máximo 28 participantes da
mesma turma que se habilitam à atribuição do prémio. A fotografia deve
estar de acordo com o tema do passatempo;
- Apenas uma fotografia pode ser submetida por turma;
- Juntamente com a fotografia, devem explicar, no corpo de e-mail, a
ação realizada na imagem para uma melhor perceção da mesma;
- As turmas ou Centros de Estudo, através dos seus professores ou
coordenadores responsáveis, devem assegurar a autorização dos
encarregados de educação, quer para a participação no passatempo, quer
para a publicação das fotografias nas redes sociais e site da Jumpers.

5. Datas de envio e resultados do Passatempo
- A participação deverá ser feita até dia 29 de Fevereiro de 2020;
- Os vencedores do passatempo serão divulgados no dia 2 de Março de
2020. Estes serão notificados através do e-mail utilizado no envio da
participação. As fotografias vencedoras serão publicadas nas redes sociais
da Jumpers.

6. Avaliação e Júri
- Os critérios de avaliação das fotografias propostas são a criatividade, a
originalidade e a adequação ao tema;
- O Júri será constituído pelo departamento de Marketing da Jumpers.

7. Prémio

- Será premiada a melhor fotografia de cada escalão;
- O prémio inclui uma entrada gratuita para todo o grupo presente na
fotografia selecionada (mínimo 10 e máximo 28 participantes), bem como
para o seu responsável. Esta entrada é válida para usufruto de uma hora de
Arena, de Segunda a Sexta-Feira (excetuando Feriados), dentro do horário
de funcionamento da Jumpers;

- O prémio deve ser utilizado até 31 de Junho de 2020 (data limite de
utilização);
- A data e a hora da visita deve ser articulada entre a responsável pelo
grupo (Diretora de Turma ou responsável do Centro de Estudo) e o
departamento de Grupos da Jumpers;
- O transporte não está incluído, devendo este ser organizado pelo
responsável do grupo;
- As meias Jumpers (obrigatórias) não estão incluídas - cada par de
meias tem um custo de 2€;

8. Observações

- Se os grupos vencedores tiverem elementos menores do que 8 anos de
idade, é obrigatória a entrada do responsável na Arena;
- De forma a maximizar a vossa experiência, se dentro dos grupos
vencedores existirem crianças com idades díspares entre 1 e 7 anos, é
obrigatória a presença de dois responsáveis (um que acompanha as crianças
até aos 4 anos de idade para a Toddler Zone, e outro para as restantes
crianças);
- Crianças entre 1 e 4 anos de idade, apenas poderão permanecer dentro
da Toddler Zone, fazendo-se acompanhar do responsável pelo grupo.

Para mais informações:
porto.grupos@jumpers.pt

