Bases Legais do concurso “Apostamos no teu talento”
A empresa organizadora do Concurso objeto destas Bases, Tangram Solutions, SL, doravante
designada por “Empresa Organizadora”, com domicílio fiscal na rua Riansares 9, 28670
Villaviciosa de Odón (Madrid, Espanha) e com NIF B83819102 organiza este Concurso cujo nome
é “Apostamos no teu talento”.
A data de início do Concurso será 12 de novembro de 2018 e terminará no dia 26 de novembro
de 2018. A participação no Concurso limita-se a este período de tempo.
O Concurso destina-se a estudantes de design gráfico, ilustração e outras disciplinas
semelhantes, bem como às respetivas instituições de ensino, dentro do território nacional
espanhol e português.
A Empresa Organizadora reserva-se o direito de adiar o início do Concurso ou prolongar a sua
duração, bem como o poder de interpretar estas Bases Legais.

Regras e condições do Concurso
Poderão participar no Concurso as pessoas singulares com mais de 18 anos com residência em
Espanha ou Portugal.
Não poderão participar pessoas que não sejam alunos que estão a frequentar atualmente um
curso académico relacionado com o design gráfico, a ilustração e outras matérias semelhantes
numa escola ou universidade, que sejam menores de idade ou que não cumpram todas as
condições de participação no Concurso. A Empresa Organizadora reserva-se o direito de vetar a
participação neste Concurso a qualquer candidato que considere que não satisfaz as condições
ou que afete o bom desenvolvimento do Concurso.
Para poder participar, todas e cada uma das seguintes condições deverão ser cumpridas sem
exceção:
-

Ser aluno atual de alguma escola ou universidade e estar a frequentar algum curso
relacionado com o design gráfico, a ilustração e outras matérias semelhantes.
Residir legalmente em território nacional espanhol ou português.
Ser maior de idade.
Cumprir os requisitos de entrega das ilustrações para o Concurso.
Ter preenchido todos os campos do formulário de inscrição fornecido pela Empresa
Organizadora.

A Empresa Organizadora reserva-se o direito de desqualificar e eliminar do Concurso as
ilustrações que:
-

Façam a apologia do terrorismo ou de qualquer conduta violenta.
Sugiram, incitem ou exponham condutas vexatórias contra algum grupo.
Possam ferir a sensibilidade dos membros do júri.

Da mesma forma, a Empresa Organizadora reserva-se o direito de fazer alterações no Concurso
durante o seu desenvolvimento, se houver qualquer causa que possa impedir que ele seja

executado com sucesso ou com qualquer outra finalidade. Qualquer possível alteração será
publicada oportunamente no web site da Empresa Organizadora. Além disso, a Empresa
Organizadora também se reserva o direito de admissão de qualquer escola ou participante. A
Empresa Organizadora fica isenta de qualquer responsabilidade no caso de existir qualquer erro
ou incorreção nos dados fornecidos pelos participantes que impeçam a sua identificação ou a
adequada vinculação com a sua ilustração, bem como qualquer falha na página do formulário
de registo ou do servidor que impeça o possível registo e participação de algum aluno ou
instituição de ensino.

Requisitos de entrega das ilustrações para o Concurso
Os participantes deverão apresentar, dentro do prazo estabelecido, um documento com as
seguintes características:
-

-

Os temas das ilustrações poderão ser: Live (vive), Dare (atreve-te) ou Create (cria).
Os participantes poderão realizar os seus trabalhos com base num só ou em vários dos
três temas propostos.
Na parte inferior das ilustrações, os participantes deverão indicar o tema ou temas que
serviram de inspiração para realizar o seu trabalho.
As ilustrações devem ser realizadas de forma digital.
O software para fazer as ilustrações fica ao critério dos participantes, desde que eles
possam entregar o ficheiro no formato especificado a seguir.
No momento da entrega da ilustração para o Concurso, deverá apresentar-se um
ficheiro no formato PNG.
A ilustração não deve exceder os 4000 píxeis de altura ou largura.
A Empresa Organizadora fornecerá a todos os participantes um código personalizado
após o seu preenchimento do formulário de inscrição para o Concurso. O nome dos
ficheiros entregues para o Concurso deverá ser esse código personalizado.
Os participantes enviarão as suas ilustrações para o endereço de e-mail indicado na
mensagem de confirmação de inscrição para o Concurso.
Só será permitida uma entrega por cada participante registado.
Para participar no Concurso, será necessário preencher todo o formulário de inscrição
com informações completas e verdadeiras.

A Empresa Organizadora está isenta de qualquer responsabilidade no caso de existir algum erro
ou incorreção nos dados fornecidos pelos vencedores que impeçam a sua identificação e
consequente entrega do prémio.

Processo de seleção dos vencedores
O processo de seleção dos vencedores ocorrerá entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro
de 2018 e será realizado por um painel de especialistas escolhidos pela Empresa Organizadora.

Valor dos prémios e entrega

A Empresa Organizadora oferecerá aos vencedores do Concurso os prémios mencionados
abaixo para as seguintes categorias:
-

-

1º lugar: Produtos Wacom Cintiq Pro 16” e Wacom Pro Pen 3D, que têm valores
aproximados de 1935,88 euros (IVA incluído) e 109,90 euros (IVA incluído)
respetivamente, e uma bolsa de estudos no valor de 1000 euros.
2º lugar: Produto Wacom Intuos Pro Medium, que tem um valor aproximado de 459,68
euros (IVA incluído) e uma bolsa de estudos no valor de 600 euros.
3º lugar: Produto Wacom Bamboo Slate Large, que tem um valor aproximado de 241,88
euros (IVA incluído) e uma bolsa de estudos no valor de 300 euros.
4º lugar: Produto Wacom Bamboo Spark A-5, que tem um valor aproximado de 157,18
euros (IVA incluído), até um máximo de sete participantes.

A Empresa Organizadora entregará os prémios às respetivas instituições de ensino dos
vencedores e serão estas instituições as encarregadas de identificar e entregar os prémios aos
seus alunos da forma que considerem oportuna, pelo que ficam a cargo e como responsáveis do
prémio ou dos prémios. A partir desse momento, a Empresa Organizadora fica isenta de
qualquer responsabilidade sobre a entrega dos prémios.
O envio dos produtos irá ser realizado através do serviço de entrega da Empresa Organizadora
e os seus custos serão suportados pela mesma. As bolsas serão entregues às respetivas
instituições de ensino através de transferência bancária ou qualquer outra forma de pagamento
que seja determinada pela Empresa Organizadora.
Nem os vencedores de cada categoria, nem as suas instituições de ensino, poderão solicitar
como prémio outro que não seja o expressamente estabelecido para a sua categoria, mesmo
que seja de um valor aproximado igual ou inferior ao que lhe corresponde.
A Empresa Organizadora não se responsabiliza por possíveis perdas, roubos ou danos, nem por
nenhuma outra circunstância imputável ao serviço de entrega que possa afetar o prémio
enviado, assim como por qualquer possível perda, dano ou decisão por parte da instituição de
ensino do aluno vencedor em relação à entrega dos prémios.

Regulamentos de proteção de dados
Os dados fornecidos pelos participantes serão tratados de forma confidencial e serão recolhidos
num ficheiro de dados de carácter pessoal, do qual a Empresa Organizadora é proprietária e
responsável, com os seguintes objetivos:
-

Gerir a participação dos concorrentes e contactar com eles.
Comunicar que eles foram escolhidos como vencedores do Concurso.
Enviar informações comerciais da própria Empresa Organizadora.

A Empresa Organizadora garante o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados
no tratamento dos dados pessoais recolhidos para o concurso “Apostamos no teu talento”, bem
como a atenção no exercício dos direitos de acesso, retificação, oposição, cancelamento,
limitação e portabilidade que assistem aos concorrentes.

Sanções e usos fraudulentos

Consideraremos fraudulentas as ações destinadas a obter maior participação no Concurso,
assim como qualquer outro comportamento aparentemente abusivo ou mal-intencionado.
A Empresa Organizadora reserva-se o direito de tomar medidas legais contra aqueles que
realizarem qualquer ato que possa ser considerado como manipulação ou falsificação do
Concurso.

Cessão dos direitos de imagem, propriedade intelectual e dados
Os participantes, quer sejam vencedores ou não, cederão os direitos de exploração das suas
ilustrações à Empresa Organizadora durante um período de 5 anos, nos termos da Ley de
Propiedad Intelectual (Lei de Propriedade Intelectual).
Da mesma forma, se considerará que os participantes que preencham o formulário de inscrição
fornecido pela Empresa Organizadora estão a autorizar a mesma a tratar os seus dados pessoais
com fins comerciais de promoção de produtos e publicidade.
Os participantes poderão exercer os seus direitos de acesso, retificação, oposição,
cancelamento, limitação e portabilidade, conforme estipulado no Regulamento Geral de
Proteção de Dados, através de um pedido escrito acompanhado de cópia do Documento
Nacional de Identidad ou Cartão de Cidadão para o endereço indicado como domicílio fiscal da
Empresa Organizadora.

Aceitação das Bases Legais
A participação no Concurso implica a aceitação destas Bases Legais. A não aceitação por parte
de um participante destas Bases Legais, no todo ou em parte, ou o fornecimento de informações
falsas ou erradas com a intenção ou não de prejudicar o desenvolvimento do Concurso,
implicará a exclusão do participante e, consequentemente, a Empresa Organizadora ficará
isenta do cumprimento das obrigações assumidas perante o participante.
A Empresa Organizadora reserva-se o direito de alterar a qualquer momento, e sem aviso prévio,
qualquer um dos pontos acima mencionados, sem necessidade de providenciar qualquer
compensação aos participantes deste Concurso.
Além disso, se aceita que a Wacom Co. Ltd. participa neste Concurso como mera empresa
colaboradora e está isenta de toda a responsabilidade por qualquer problema que possa ocorrer
antes, durante ou após o Concurso em relação ao mesmo.

