
 
 
Regulamento do Concurso “Histórias de Bombeiros” 2019 

O presente Regulamento define as regras de funcionamento do Concurso Histórias de 

Bombeiros, cuja organização pertence à Real Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Vizela. 

1. Objetivos do Concurso 

- Partilhar experiências relacionadas com as vivências e as histórias dos bombeiros voluntários 

de Vizela 

- Estimular a participação dos bombeiros na recolha de memórias da associação 

2. Em que consiste 

Este Concurso tem como objetivo promover a recolha de histórias relacionadas com a Real 

Associação Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Vizela e com os seus bombeiros, 

através da gravação de pequenos vídeos, onde são contadas essas histórias. 

3. Destinatários 

Bombeiros da Real Associação Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Vizela. 

4. Características dos vídeos 

Os vídeos devem ser gravados com o telemóvel e não podem ultrapassar os 5 minutos de 

duração. 

5.Participação 

A participação pode ser feita de forma individual ou em grupo. Cada interessado pode 

apresentar até 3 vídeos. 

6. Entrega. 

Os vídeos deverão ser enviados para o email: 

secretaria@bvvizela.pt com a indicação de nome, nº de bombeiro e contato telefónico até dia 

13 de Dezembro 2019 

No caso das participações em grupo, os candidatos deverão enviar os dados referidos de cada 

um dos elementos do grupo. 

7. Avaliação dos vídeos enviados a concurso 

A Avaliação dos vídeos enviados a concurso será feita por um júri designado pela Direção da 

Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela e incluirá 2 representantes 

da temática em questão e 1 elemento representante da Direção. 



 
 
A avaliação será feita tendo em conta os seguintes critérios: 

• Criatividade e originalidade; 

• Adequação ao tema; 

• Qualidade do vídeo. 

Cada um dos critérios será avaliado por cada membro do júri, numa escala de zero (0) a cinco 

(5) pontos. Em caso de empate prevalecerá o trabalho que obtiver melhor pontuação no item 

“Criatividade e originalidade”. 

8. Comunicação e entrega dos prémios aos vencedores 

Os autores dos trabalhos vencedores serão contactados, via e-mail ou telefone. A entrega dos 

prémios será promovida em data a informar. 

9. Prémios 

1º prémio – Lavadora de alta pressão  

2º prémio – Berbequim aparafusador  

3º prémio – Grelhador elétrico  

10. Direitos de Autor 

Os concorrentes cedem à Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela os 

direitos de autor para utilização dos trabalhos realizados, nomeadamente para publicação em 

sites, redes sociais ou para outro tipo de divulgação. 

11. Casos Omissos 

Os casos omissos ao presente Regulamento serão resolvidos pela entidade organizadora do 

Concurso. 


