5º CONCURSO “POSTAL DE NATAL” - BEATRIZ GODINHO SAÚDE
Regulamento:

1. O 5º Concurso “Postal de Natal” - BEATRIZ GODINHO SAÚDE, destina-se a crianças com idade igual ou inferior a 12 anos.
2. O tema do desenho é o Natal.
3. Cada participante pode apresentar um desenho, reservando-se o júri, o direito de eliminar os que não estiverem de acordo com
o tema do concurso.
4. O desenho tem de ser original e apresentado, no máximo, em folha A4.
5. Os desenhos têm de vir identificados no verso com o nome de cada participante, idade e acompanhados por este regulamento
completamente preenchido.
6. A data limite para a receção dos desenhos é 17 de Novembro de 2018.
7. São selecionados 2 trabalhos.
8. O primeiro selecionado será premiado com uma consola de videojogos, e a reprodução do desenho no postal de Natal da
Beatriz Godinho Saúde. O segundo selecionado recebe um Vale no valor de 50 euros em livros.
9. Os critérios de seleção são a originalidade, a criatividade e a imaginação.
10. O júri será constituído pela administração da Beatriz Godinho Saúde.
11. As decisões do júri não serão passíveis de recurso.
12. Todos os trabalhos, ficarão pertença da Beatriz Godinho Saúde.
13. Os trabalhos podem ser entregues nos postos de colheita ou ser enviados ao cuidado do Departamento de Recursos Humanos,
para:
Beatriz Godinho Saúde
|Apartado 4135
|2411-901 Leiria
14. A divulgação dos vencedores será publicada no site da página institucional e no Facebook Beatriz Godinho - Análises Clínicas até
ao dia 10 de Dezembro de 2018.
15. A participação neste concurso implica a aceitação integral do presente regulamento.
___________________________________________________________________________________________________________
Frase que defina a Beatriz Godinho Saúde:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Nome Participante: __________________________________________________________________________________________
Idade: ______

Contato telefónico: ___________________

email: ______________________________________________

Morada: ___________________________________________________________________________________________________

Assinatura Encarregado Educação
____________________________________________

Data: _____ / _____ / ____

