Desafio
“Vale Quase Tudo
Desde Que Seja Com
Arroz”

Fevereiro de 2021

Condições de participação no desafio “Vale Quase Tudo Desde Que Seja
Com Arroz”
1. Âmbito

Anualmente, a população do concelho de Ponte de Sor e dos concelhos fronteiriços é
convidada a participar no concurso de arroz doce que decorre na Festa do Arroz. Este
ano, devido à conjuntura atual, a tradicional Festa do Arroz terá um conceito diferente:
pela primeira vez, terá uma edição online. Este desafio está integrado na 8ª Edição da
Festa do Arroz – Arroz Com Vida Em Ponte de Sor.

2. Participação

Este desafio, sem limitações geográficas, é aberto a todos os que queiram participar.

O mote deste desafio é: “Mostre-nos as suas habilidades com o arroz”. Para participar
basta mostrar-nos a sua arte com o arroz. Pode criar ou recriar algo relacionado com o
tema principal: música, poema, peça de artesanato, entre outros, com exceção da
culinária. Envie-nos vídeos ou imagens com os seus trabalhos: imagem do poema ou
vídeo a declama-lo; imagem da letra da música ou vídeo a tocá-la ou cantá-la; imagem
da peça de artesanato ou vídeo da criação da mesma.

Serão aceites participações em formato vídeo (tempo máximo de 35 segundos) e
imagem.

As participações devem ser enviadas para o e-mail cultura@cm-pontedesor.pt . Ao
enviar os trabalhos por e-mail, deve ser colocado o nome do desafio no campo
“assunto”, o nome do participante e o trabalho com que participa, no corpo do e-mail.
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3. Duração

Este desafio terá uma duração de 10 dias.

Tendo início no dia 12 de março e término no dia 21 de março.

Após os 10 dias, todas as participações enviadas por e-mail serão publicadas no dia 27
de março em: facebook.com/cultura.cmps.

Todos os participantes deste desafio receberão um conjunto de lembranças do
Município de Ponte de Sor, que será entregue oportunamente. Este conjunto de
lembranças será composto por: um livro de receitas em cortiça e um marcador de livros
em cortiça.

4. Regulamento Geral de Proteção de Dados

Ao participar no desafio “Vale Quase Tudo Desde Que Seja Com Arroz”, os participantes
declaram conhecer as condições que regem o desafio e concordam com a cedência de
dados pessoais, utilizados exclusivamente para o fim em causa, tendo em consideração
o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
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