CONCURSO - QUADRAS DE S. JOÃO
Este ano lançamos o desafio do anúncio a toda a Paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde. Há
muitas formas de anunciar: com palavras, músicas, ações e testemunho... mas porque não com uma
quadra? O desafio está lançado! Inspira-te e ajuda a anunciar como S. João!
Regulamento
1. Participantes Este concurso destina-se a toda a comunidade paroquial. Queremos que a
mensagem seja genuína e transparente! Ao participar no concurso os participantes e os seus
encarregados de educação aceitam os termos de participação do presente regulamento.
2. Datas e entrega Os participantes devem enviar a sua quadra até 19 de junho para o email
quadras.paroquia@gmail.com. Na catequese, os trabalhos podem ser entregues/enviados aos
catequistas. Cabe aos catequistas a responsabilidade de fazer chegar, de imediato, os trabalhos à
equipa da dinâmica. O trabalho deve estar identificado com os seguintes dados: nome do
participante, nome do encarregado de educação, ano de catequese e centro catequético que
frequenta, idade e contacto.
3. Conteúdo O trabalho deve apresentar uma quadra original, sobre o contexto religioso da festa
do nosso padroeiro, S. João Baptista.
4. Direitos de autor Os participantes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos, cedendoos para uma exposição no contexto paroquial e para divulgação e utilização nos vários canais de
comunicação utilizados pela paróquia e pela catequese paroquial.
5. Critérios de escolha Procuram-se quadras originais e apelativas que transmitam a alegria da
Festa do Padroeiro e a mensagem que S. João anunciou com grande entusiasmo. Serão fatores
de decisão a criatividade, a sintase e o conteúdo.
6. Vencedores A escolha dos vencedores é feita pelo júri escolhido. Os vencedores serão
anunciados na folha dominical e no facebook paroquial, bem como noutros canais que a
paróquia ache indicados. Os vencedores serão contactados (para o contacto indicado no
trabalho) pela equipa no dia de S. João, 24 de junho.
7. Prémios Os prémios serão entregues na semana após a Festa de S. João, em momento a
combinar. O 1º prémio é um acessório de moda (Patrocínio: PROF), o 2º é a uma massagem de
relaxamento (Patrocínio: PATI), o 3º é um coffret de beleza e a menção honrosa é uma renda de
bilros (Patrocínio: Fios de Vida).

