Blogging Médio Tejo
Regulamento
Artigo 1º
Objeto
O concurso “Blogging Médio Tejo” é parte integrante do Festival ART&TUR
Ourém 2022 e visa distinguir a qualidade das publicações sobre a região do
Médio Tejo, realizadas por bloggers de viagem independentes e que versem
sobre qualquer destino (ou destinos) dos 13 concelhos da região: Abrantes,
Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém,
Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

Artigo 2º
Objetivos
Reforçar a visibilidade das publicações de bloggers dedicadas ao Médio Tejo,
através da distinção das melhores reportagens produzidas em 2022,
potenciando também a promoção turística da região.

Artigo 3º
Elegibilidade
São consideradas elegíveis publicações sob a forma de artigos escritos em blogs
com ilustração fotográfica (e não vídeos, podcasts ou galerias de fotos), que
cumpram os seguintes requisitos:
1) A publicação deve ter data posterior a 1 de janeiro de 2022.
2) A publicação deve estar permanentemente acessível num link dedicado e
ativo na Internet;
3) O conteúdo da informação contida no link deve ser integralmente dedicado
à região (não são elegíveis publicações em que a região figura como um
entre vários outros destinos a visitar);
4) O autor, singular ou plural, deve ser um blogger independente. Não são
aceites publicações integradas em websites de entidades diretamente
ligadas à comercialização de produtos ou serviços;
5) O autor, singular ou plural, deve estar devidamente identificado na
publicação;
6) As publicações dos membros da Associação de Bloggers de Viagem
Portugueses são elegíveis.

Artigo 4º
Candidaturas
1. As candidaturas são realizadas através de preenchimento de uma ficha de
inscrição disponível em https://tourfilm-festival.com/, entre o dia 15 de julho e
o dia 30 de setembro 2022.
2. Estão previstas duas modalidades de candidatura:
a) Diretamente pelo autor;
b) Por recomendação de um leitor.
Caso uma publicação seja inscrita por recomendação de um leitor, o seu autor
receberá notificação por email, devendo confirmar a inscrição.

Artigo 5º
Prémios
Os prémios são de natureza simbólica, consistindo em troféus conferidos pela
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Em função das publicações
presentes a concurso, o júri poderá atribuir um Prémio de Melhor Publicação e,
eventualmente, menções honrosas.
Artigo 6º
Júri
1. O júri é constituído por cinco peritos idóneos em representação das
instituições organizadoras e de órgãos de comunicação social, locais ou
especializados na área do Turismo.
- Sandra Costa (editora da revista Fugas);
- Ivete Carneiro (editora da revista Volta ao Mundo);
- Viviane Almeida (docente da U. do Minho, com investigação sobre blogs
de viagem);
- Eunice Lopes (docente do IP Tomar e membro do Júri do Festival ART&TUR);
- Mariana Calaça Baptista (diretora executiva do Festival ART&TUR).
2. O júri reserva-se o direito de não atribuir prémio sempre que as candidaturas
apresentadas não preencham os requisitos de elegibilidade ou não
cumpram os objetivos que presidiram à instituição do prémio.
3. As decisões do júri são irrevogáveis, não havendo direito a contestação ou
apelo.

Artigo 7º
Anúncio e entrega dos prémios
O vencedor será anunciado em sessão especial no Festival ART&TUR Ourém
2022.

Artigo 8º
Publicitação
Os prémios serão publicitados através dos websites e das redes sociais das
quatro entidades promotoras: Centro de Portugal Film Commission; Festival
ART&TUR, CM de Ourém, Turismo Centro de Portugal e Associação de Bloggers
de Viagem Portugueses.

