
Regulamento do concurso de design da t-shirt oficial 

da 5ª edição do festival Pint of Science Portugal 

 

 
 

1. Enquadramento do concurso  

1. O presente concurso surge no âmbito da quinta edição do festival anual “Pint of Science 

Portugal”, que se irá realizar nos dias 9 a 11 de maio de 2022.  
Para saber mais informações sobre o evento e o trabalho da associação visite o website www.pintofscience.pt 

 

2. Tema  

1. O objetivo do concurso é promover o festival “Pint of Science”, isto é, um festival internacional 

de comunicação de ciência.  

2. O tema do concurso é focado na edição do festival em Portugal, consistindo este festival na 

divulgação de conteúdos científicos através de conversas informais pelos bares mais icónicos 

do país.  

  

3. Designs 

1. O concurso é aberto a todos, sendo que cada participante apenas pode submeter um máximo 

de três designs diferentes. 

2. Cada participante deve acompanhar os seus trabalhos com a sua assinatura, não devendo a 

mesma ser um elemento predominante do design.  

3. Os designs devem ser entregues em alta resolução (formato JPEG ou TIFF, resolução de 300 

dpi, dimensão no lado maior de 3189 pixéis). 

 

4. Condições de participação  

Os participantes declaram, pela submissão da candidatura: 

a) ser os exclusivos autores e proprietários dos designs apresentados, sendo os titulares dos 

respetivos direitos sobre os mesmos; 

b) não ter submetido os designs apresentados a um outro concurso ou utilizado os mesmos para 

qualquer outro fim;  

c) ceder todos os direitos de propriedade intelectual dos designs à associação “Pint of Science 

Portugal” e consentir a sua utilização na divulgação do festival; 

d) autorizar o uso não-exclusivo do design, pela Pint of Science Portugal, para ações 

publicitárias; 

e) renunciar a qualquer retribuição da Pint of Science Portugal, seja a que título for, para além 

dos eventuais prémios; 

f) ser devidamente autorizados pelo respetivo responsável legal, no caso de serem menores. 

 

5. Escolha dos designs  

1. Numa primeira fase, os designs vão ser selecionados pela equipa da Pint of Science Portugal; 

2. A seleção mencionada no número precedente é feita de forma unilateral pela Pint of Science 

Portugal, não havendo lugar a qualquer reclamação dos resultados apresentados. 

3. Numa segunda fase, os designs selecionados serão publicados em plataforma online e 

sujeitos à votação do público. 

3. Por fim, o design vencedor do concurso será o design que reunir mais votos do público. 

 

6. Divulgação dos resultados 

1. A divulgação dos resultados será feita no website e nas redes sociais da Pint of Science 

Portugal. 

2. O participante premiado será informado por email na data de divulgação dos resultados. 

http://www.pintofscience.pt/


3. Todos os designs selecionados poderão ser objeto de divulgação presencial nos festivais da 

Pint of Science Portugal.  

4. Todos os participantes terão direito a um certificado de participação, mediante solicitação por 

correio eletrónico para portugal@pintofscience.com. 

 

7. Prémios 

1. O design com mais votações será impresso na t-shirt oficial da quinta edição do festival Pint 

of Science Portugal. 

2. O participante receberá uma t-shirt com o seu design bem como um convite duplo para uma 

sessão à escolha no festival Pint of Science Portugal. 

 

8. Disposições finais  

1. Pela participação neste concurso os participantes declaram aceitar integralmente o disposto 

no presente regulamento. 

2. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Pint of Science Portugal, única 

entidade competente para o efeito. 

3. Outros eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à Pint of Science Portugal, através 

do email portugal@pintofscience.com 

 

mailto:portugal@pintofscience.com

