
REGULAMENTO DO PASSATEMPO #TODOSBRINCAM [2018] 
 
 
 
O passatempo #todosbrincam é uma iniciativa promovida pela Associação de 
Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), pelo quarto ano consecutivo, coincidindo 
com a organização do evento “Coimbra a Brincar” e com a celebração do Dia 
Internacional do Brincar. 
 
O objetivo é promover hábitos salutares de convívio e jogo. 
 
 
Como participar: 
 
1. O concurso é aberto a empresas, escolas, instituições, famílias e grupo de 
amigos, de qualquer ponto do território nacional. 
 
2. Os participantes devem fazer uma fotografia ou um vídeo que comprove um 
momento de brincadeira. 
 
3. O vídeo/fotografia deve sensibilizar para a importância do brincar em todas 
as idades, dos momentos de paragem para descontrair e para a adoção de 
comportamentos saudáveis de interação. 
 
4. O vídeo/fotografia tem de ser enviado para gci@apc-coimbra.pt, 
devidamente identificado com uma designação escolhida pelos participantes e 
indicação da página de Facebook institucional (no caso de empresas, escolas e 
instituições); 
 
5. Cada participante/grupo de participantes receberá uma mensagem de correio 
eletrónico a confirmar a receção da candidatura, no prazo de 48 horas. 
 
6. Os vídeos/fotografias podem ser enviadas até às 24H00 do dia 31 de maio 
de 2018. 
 
 
Apuramento e reconhecimento do vencedor: 
 
7. Todos os vídeos/imagens serão partilhados no Facebook do “Coimbra a 
Brincar” (até 48 horas após a sua receção) e aquele que conquistar mais Likes 
e Partilhas – exclusivamente naquela página – até ao dia 8 de junho será 
declarado vencedor. 
 
8. Os vídeos serão partilhados diretamente naquela página de Facebook, com 
exceção dos casos em que, por os seus autores usarem conteúdos com direitos 
de terceiros, serão primeiramente carregados no YouTube da APCC; 
 



9. Casos em que a partilha pública não seja possível devido à utilização de 
conteúdos com direitos de autor são imputáveis única e exclusivamente aos 
participantes; 
 
10. Serão premiados quatro vencedores, a saber: escolas/instituições; 
empresas; famílias; grupos de amigos. 
 
11. A organização poderá atribuir um prémio de mérito à participação que, no 
seu entender, melhor representar o espírito do “Coimbra a Brincar; 
 
12. Os prémios para o vencedor de cada categoria e o prémio especial serão 
anunciados oportunamente e divulgados no Facebook. 
 
 
Disposições adicionais: 
 
13. A APCC reserva-se o direito de não publicar imagens que não se enquadrem 
no âmbito deste passatempo. 
 
14. O envio ou partilhas de fotografias/vídeos pressupõe a consulta deste 
regulamento e a sua aceitação. 
 
15. Todos os participantes que enviem ou partilhem fotografias/vídeos aceitam 
que estas possam ser divulgadas noutros âmbitos através dos sites, páginas do 
Facebook, publicações e outros suportes de divulgação da APCC e do “Coimbra 
a Brincar”. 
 


