REGULAMENTO DA INSÍGNIA DO ACAREG 2018
1. A organização do XIV ACAMPAMENTO REGIONAL DE COIMBRA, promove um
concurso para apresentação de propostas para a insígnia do Acampamento Regional
de 2018 (ACAREG 2018), que tem como tema: “COM(SEGUiR)”.
2. O Concurso tem como objetivo principal selecionar a insígnia para o Acampamento
Regional.
3. O concurso tem como data limite de entrega de propostas o dia 31 de março de
2018. Os resultados serão divulgados na página da região – www.coimbra.cneescutismo.pt - a partir do dia 30 de abril de 2018.
4.
Poderão
participar
neste
concurso
Lobitos,
Exploradores/Moços,
Pioneiros/Marinheiros, Caminheiros/Companheiros ou Dirigentes, Unidades e
Agrupamentos. Os participantes poderão concorrer individualmente, ou em Bandos,
Patrulhas/Tripulações, Equipas/Equipagens, Tribos/Companhas, Unidades ou por
Agrupamento.
5. As insígnias apresentadas a concurso têm de ser inéditas.
6. As insígnias apresentadas a concurso devem conter as seguintes indicações:








“Corpo Nacional de Escutas” ou “CNE”,
Imagem da Flor-de-Lis (estilizada)
ACAREG 2018,
“COM(SEGUiR)”
Ferreira do Zêzere,
Homo erectus,
Outros símbolos do escutismo - opcional.

7. A dimensão máxima da insígnia não poderá exceder 10cm, sendo livre na forma.
8. As propostas de insígnia deverão ser facilmente adaptáveis aos vários suportes
onde poderá ser utilizada.
9. Os concorrentes garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade
decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor.
10. Os autores das propostas de insígnias a concurso concordam em ceder todos os
direitos de autor, de difusão e de utilização ao CNE.
11. As propostas têm de ser enviadas em formato digital (vetorial e .pdf).
12.
Os
trabalhos
devem
ser
entregues
através
do
email
acareg2018.coimbra@escutismo.pt com a identificação do autor (indicando nome,
NIN, Bando, Patrulha/Tripulação, Equipa/Equipagem, Tribo/Companha e Agrupamento
a que pertence).
13. Compete à Chefia de Campo do ACAREG a abertura das propostas recebidas, a
verificação da conformidade das mesmas com o presente regulamento e a decisão do
vencedor.
14. A proposta vencedora terá como prémio o valor de sessenta e cinco euros,
revertidos em inscrições no XIV ACAMPAMENTO REGIONAL DE COIMBRA.

13. Caso não se respeitem as condições do presente regulamento, as propostas não
serão consideradas.
14. Das decisões não há lugar a recurso.
15. Os concorrentes declaram conhecer e aceitar integralmente o presente
regulamento.
A chefia do XIV ACAMPAMENTO REGIONAL DE COIMBRA

