PASSATEMPO HIGHER®

A melhor fotografia publicada no Facebook de
Francis G @ Metro do Porto
RE GULA MENTO

1. Serão admitidos no passatempo todos os trabalhos devidamente apresentados na página
“Francis G” da rede social “Facebook”: www.facebook.com/francisgmusic
2. Todos os trabalhos apresentados deverão representar um momento vivido em palco por
Francis G durante qualquer um dos concertos na Estação de Metro da Trindade nos dias 4,
6, 11, 13, 18, 20 e 25 de Outubro às 17h30.
3. Os trabalhos apresentados deverão ter formato e resolução compatíveis com as normas
do Facebook.
4. Serão excluídas do concurso fotografias compostas, sobreposições e imagens
manipuladas digitalmente, assim como fotografias com qualquer outro artifício.
5. Cada concorrente poderá apresentar no máximo três fotografias.
6. Cada trabalho deverá ser acompanhado com o nome do concorrente e, no caso de
apresentar mais do que uma foto, com o número da foto respectiva, segundo o seguinte
exemplo: “Francis G @ Metro do Porto – João Afonso, foto 1”
7. Serão atribuídos os seguintes prémios:
1º Prémio: vale de 70€ em compras nas Lojas Garage & Stage
2º Prémio: vale de 50€ em compras nas Lojas Garage & Stage
3º Prémio: vale de 30€ em compras nas Lojas Garage & Stage
9. Os prémios serão atribuídos consoante o número de “like”’ efectuados nessa mesma
foto, na página Francis G.
10. A contagem do número de “like” termina às 00h00 do dia 26 de Outubro de 2011, não
sendo contabilizados os “like” colocados após essa data, nem qualquer outra foto
carregada depois do período assinalado. Serão publicados imagens das janelas para
confirmação das imagens e do número de “like”.

11. Não haverá recurso da decisão tomada pela equipa Francis G.
12. Após o carregamento na página Francis G, os direitos da foto passam a pertencer à
equipa Francis G, podendo ser reproduzida e publicada sem qualquer pedido de autorização
em qualquer meio de comunicação e difusão de informação.
13. A entrega de prémios será no último concerto de Francis G na Estação de Metro da
Trindade, no dia 27 de Outubro às 17h30.
13. Os casos omissos deste regulamento serão decididos pela equipa Francis G.

