NOITE DA GEOGRAFIA | PORTO | 03/04/2020
REGULAMENTO

A | CONCURSO DE FOTOGRAFIA
1. Podem participar no Concurso de Fotografia todos os licenciados, mestres ou doutores
em Geografia e ainda os estudantes de qualquer um dos ciclos conducentes a um grau
em Geografia;
2. Cada participante só pode concorrer com um registo fotográfico por categoria, ou seja,
pode apresentar três fotografias a concurso, desde que uma em cada categoria a
concurso;
3. A participação no concurso faz-se, exclusivamente, através do formulário disponível no
site da Associação Portuguesa de Geógrafos (http://www.apgeo.pt/noite-europeia-dageografia), no separador correspondente à iniciativa que se realiza no Porto;
4. As fotografias a concurso devem corresponder a um olhar ou perspetiva geográfica do
concorrente e ser da sua autoria;
5. As fotografias devem integrar-se numa de três categorias:
a. Contrastes
b. Noite
c. Paisagem
6. A submissão da fotografia é acompanhada da identificação do autor, de um título (até
5 palavras) e de uma breve descrição (até 50 palavras);
7. Será selecionado um vencedor por categoria;
8. As fotografias serão apresentadas no dia 3 de abril de 2020 durante a Noite da
Geografia;
9. A data limite para envio de fotografias são as 23h00m do dia 27 de março de 2020;
10. As fotografias serão apreciadas por júri a constituir pela Associação Portuguesa dos
Geógrafos;
11. A decisão do júri será soberana e não passível de recurso.

B | GEOCACHING
1. Podem participar no Geocaching todos os interessados. O responsável pela inscrição
deve ser licenciado, mestre ou doutor em Geografia ou estudante de qualquer um dos
ciclos conducentes a um grau em Geografia;
2. A inscrição pode ser feita individualmente ou em equipa (3-5 elementos);
3. A inscrição individual pressupõe a integração numa equipa aleatória, a determinar pela
organização;
4. A participação no concurso faz-se, exclusivamente, através do formulário disponível no
site da Associação Portuguesa de Geógrafos (http://www.apgeo.pt/noite-europeia-dageografia), no separador correspondente à iniciativa que se realiza no Porto;
5. A prova de Geocaching tem início às 21h00m do dia 03/04/2020, junto à Reitoria da
Universidade do Porto e tem vários desafios, todos eles no centro da cidade do Porto;
6. A prova prevê a identificação de lugares e a resposta a questões, sendo devidamente
explicada aos participantes antes do seu início;
7. Cada equipa deverá dispor de pelo menos um telemóvel com ligação à internet durante
a realização da prova;
8. A equipa vencedora será a que acumular mais pontos, resultantes do tempo de
realização dos desafios e da resposta correta às questões;
9. A data limite para inscrição são as 23h00m do dia 27 de março de 2020, podendo a
organização encerrar as inscrições antecipadamente caso se ultrapasse o número
máximo de participantes;
10. A decisão do júri será soberana e não passível de recurso.

