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1. GERAL
O grande concurso das praias de Portugal (CONSTRUÇÕES NA AREIA), promovido
pelo jornal Diário de Notícias, está aberto a todas as crianças de ambos os sexos, dos
6 aos 14 anos, que frequentem a praia onde se realiza o concurso e que estejam
previamente inscritas.
2. INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e limitadas a 60 concorrentes em cada praia (30 de cada
categoria). Cada participante só poderá concorrer numa praia.
3. CONCURSO
Os concorrentes devem comparecer no recinto 30 minutos antes da hora marcada
para o início do concurso, munidos dos apetrechos para os seus trabalhos, bem como
do respetivo bilhete de identidade.
O espaço destinado na praia a cada concorrente será marcado com uma placa com
a indicação do seu número e terá uma área aproximada de 4 m 2.
Na execução das suas construções, os concorrentes podem utilizar um balde de plástico
para transporte de água. É permitido utilizarem conchas, plantas, algas marinhas, seixos e
apetrechos próprios para esculpir.
Se as condições climatéricas não permitirem a realização do concurso na data e hora
previstas, poderá este ser adiado, realizando-se posteriormente com a participação
dos concorrentes já inscritos que se apresentem ou, na falta desses, com os concorrentes
que entretanto se inscrevam.
DURAÇÃO DO CONCURSO
A duração do concurso é a seguinte:
Categoria A: 50 minutos (6 aos 10 anos)
Categoria B: 60 minutos (11 aos 14 anos)

6. JÚRI
O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso os trabalhos não
correspondam aos critérios de classificação. É expressamente proibida qualquer intervenção
ou sugestão durante a execução dos trabalhos.
Não são admitidas reclamações sobre as decisões do júri e a participação no concurso
implica total aceitação do regulamento.
Todas as dúvidas e casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo júri, com
conhecimento do diretor do concurso. As suas decisões são irrevogáveis.
7. FINAL
Concorrem à final os primeiros classificados da Categoria B premiados em cada praia.
Por impedimento do 1.o premiado, este é substituído pelo 2.o, e assim sucessivamente, até
ao premiado com Menção Honrosa.
A Organização reserva-se o direito de não substituir nenhum outro premiado deste
escalão se o valor artístico dos trabalhos não o justificar. Neste caso, pode a substituição
ser feita pelo 1.o premiado na categoria A, se este tiver entre 8 e 10 anos.
Na final, os concorrentes têm, obrigatoriamente, de apresentar um trabalho diferente do
que foi executado na seleção. A viagem do concorrente efetuar-se-á de autocarro ou
comboio, desde a zona da sua residência ou praia onde se encontre a passar férias
(território Continental) até ao local do concurso.
Se o concorrente residir a mais de 100 km do local onde se realiza a final, a Organização
oferecerá alojamento por uma noite e alimentação e promoverá o necessário
acompanhamento dos concorrentes desde a chegada, sempre que for informada do local
respetivo e hora.
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Todos os participantes autorizam a Global Notícias, Publicações, SA, e empresas do
Grupo Controlinveste a divulgarem o seu nome e imagem para quaisquer fins de
informação exclusivos do concurso “Construções na Areia”, sem que isso lhes dê direito
a qualquer compensação.

Escalão A (6 aos 10 anos)
1.o iPod Shuffle 2 GB
2.o Máq. Fotográfica Nikon Coolpix L 25
3.o MP4 Peacock

4. TEMAS
Os temas para as “Construções na Areia” serão de inspiração do concorrente, sobre
qualquer motivo. Os trabalhos deverão ser executados por memorização.

Escalão B (11 aos 14 anos)
1.o Máq. Fotográfica Nikon Coolpix S 2600
2.o MP5 Zipy Albatros
3.o MP5 Zipy Flamingo

5. PRÉMIOS
Em cada categoria, disputam-se o primeiro, o segundo e o terceiro prémios.
Além destes prémios, o júri concede duas Menções Honrosas por categoria
e Diplomas de participação a todos os concorrentes.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

FINAL
PC Portátil Sony Vaio
iPhone 4S 16GB
Tablet Toshiba 3G
TV LED 26" Samsung
PlayStation 3 Slim
Máq. Fotográfica Sony H 90
Nintendo 3 DS
Máq. Fotográfica Nikon S 3300

