REGULAMENTO DO HINO DO ACAREG 2018
1. A organização do XIV ACAMPAMENTO REGIONAL DE COIMBRA, promove um
concurso para apresentação de propostas para letra e música do Hino do
Acampamento Regional de 2018 (ACAREG 2018), que tem como tema:
“COM(SEGUiR)”.
2. O Concurso tem como objetivo principal selecionar o Hino 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. Os hinos apresentados a concurso têm de ser inéditos (letra e música), tendo a letra
de ser escrita em português.
6. Os hinos apresentados a concurso deverão ter como tema central COM(SEGUiR).
Além do tema central deverão fazer alusão às várias temáticas incluídas na atividade,
como a evolução humana, o Homo erectus, o Reunir, o Fogo/Luz. Deverá incluir
obrigatoriamente o nome e referência aos diferentes campos do acampamento:
o
o
o
o
o
o
o

Campo COM(eçar) - lobitos
Campo COM(unicar) - Exploradores / Moços;
Campo COM(preender) - Pioneiros / Marinheiros;
Campo COM(provar) - Caminheiros / Companheiros;
Campo COM(jugar) - (Oferta pedagógica geral);
Campo COM(sagrar) - (Assistencial);
Campo COM(partilhar)

Como enriquecimento deverão utilizar outras simbologias relacionadas com o
escutismo.
7. Os concorrentes garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade
decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor.
8. Os autores dos hinos a concurso cedem todos os direitos autorais e de difusão,
utilização e arranjo/adaptação musical ao CNE.
9. O Hino tem um limite mínimo de 2 minutos e meio e um limite máximo de 4 minutos.
10. As propostas áudio têm de ser enviadas em formato mp3 ou superior (192kb/s
mínimo), e a letra em formato pdf.
11.
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).

12. 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.
13. A proposta vencedora terá como prémio o valor de cento e trinta euros, revertidos
em inscrições no XIV ACAMPAMENTO REGIONAL DE COIMBRA.
14. Caso não se respeitem as condições do presente regulamento, as propostas não
serão consideradas.
15. Das decisões não há lugar a recurso.
16. Os concorrentes declaram conhecer e aceitar integralmente o presente
regulamento.
A chefia do XIV ACAMPAMENTO REGIONAL DE COIMBRA

