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Anexo 1  - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

The Water We Want (A Água Que Queremos): Concurso para Jovens 2020 

 

COMO PARTICIPAR NO CONCURSO PARA JOVENS 2020 

Para se inscreverem no Concurso para Jovens A Água que Queremos (The Water We Want), os participantes 
deverão: 

1. Contactar um Museu da Água que seja membro da Rede Global e preencher este Formulário de 
Inscrição  

2. Enviar o Formulário de Inscrição (anexo n.1) e o Formulário de Consentimento para Utilização dos 
Meios de Comunicação Social (anexo n.2) devidamente assinados e preenchidos com todos os dados 
pessoais para o Museu da Água local. Só quando o Museu da Água local enviar uma confirmação ao 
requerente, é que o processo de candidatura estará concluído. 

3. Enviar o trabalho desenvolvido pelos alunos para os Museus da Água locais até 15 de Março de 2020. 
 

DETALHES DA ESCOLA/ INSTITUIÇÃO REQUERENTE 

A Escola / Instituição ______________________________________________________________________ 

Morada _________________________________________________________ Número________________ 

Código Postal_______________ Cidade_______________________________________________________ 

País____________________________________Número de Telefone  ______________________________ 

Sala de Aula Participante  _________________ Idade e N. de alunos________________________________ 

Contato  do(s) Professor(es)  Responsáveis_____________________________________________________ 

Inscreve-se no Concurso para Jovens: A Água que Queremos (The Water We Want), através do 
seguinte Museu da Água/ Instituição afiliado à WAMU-NET: 
_______________________________________________________________________________________ 

Cidade_______________________________ País ______________________________________________ 
 

com o seguinte trabalho (POR FAVOR ASSINALE APENAS UM): 

□ FOTOGRAFIA                □ DESENHO               □ VÍDEO 

Cada entrada deve ser apresentada com um título e uma breve descrição (Máx. 200 palavras). É obrigatório 

fornecer legendas em inglês para todos os trabalhos apresentados, incluindo textos escritos e diálogos. Os 

trabalhos sem tradução não serão considerados.   
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TÍTULO E DESCRIÇÃO DO TRABALHO APRESENTADO 

(Máx. 200 palavras em inglês + além do seu idioma original:)    

 

 

 

 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES  

• O promotor é a Rede Global dos Museus da Água (WAMU-NET) – uma iniciativa da UNESCO-IHP 

• Ao participarem neste concurso, as escolas e os participantes individuais concordam em ficar 

vinculados aos seguintes termos e condições 

• Não existe taxa de inscrição para participar neste concurso 

• Ao participarem no concurso, os participantes declaram deter os direitos de autor sobre os 

trabalhos apresentados. A WAMU-NET não pode ser responsabilizada pelo uso indevido dos 

trabalhos por parte dos participantes e pela violação de direitos de autor 

• O prazo para todas as entradas é 15 de Março de 2020. Após esta data, nenhuma outra 

participação no concurso será aceite pelos museus da água afiliados da WAMU-NET.  

• Além do Formulário de Inscrição, todos os participantes deverão enviar um Formulário de 

Consentimento assinado pelo(s) seu(s) educador(es) responsável(is)/ professor(es) principal(is) 

e/ou pais/ encarregado(s). 

• Se a fotografia ou o vídeo incluir crianças, deve ter sido pedida a autorização aos pais ou tutores. 

Ao assinarem o Formulário de Consentimento, os participantes concordam com o Aviso sobre a 

Política sobre Proteção da Criança e Salvaguarda, que é adotado pela Rede Global 

• Quaisquer desenhos/fotografias/vídeos usados e publicados pela WAMU-NET serão creditados à 

escola/instituição participante e ao(s) criador(es)/autor(es). 

• Ao submeter qualquer trabalho, e concordando com os presentes termos e condições, o 

participante está a consentir que o seu trabalho seja utilizado livremente pela WAMU-NET em sites, 

blogs e redes sociais relacionados com este concurso 

• O educador responsável que assina este formulário é a única pessoa habilitada a comunicar com as 

instituições da WAMU-NET e a aceder/publicar entradas nas Redes Sociais em nome dos alunos 

• Depois de submeter uma entrada, e até à seleção das entradas finais pela WAMU-NET (22 de abril), 

somente a seguinte descrição pode ser utilizada nas Redes Sociais: “Este trabalho foi submetido ao 

concurso para jovens "A Água que Queremos" (The Water We Want ) feito pela Rede Global de 

Museus da Água” 
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• Todos os dados pessoais serão recolhidos e mantidos em segurança de acordo com os 

regulamentos europeus RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), conforme detalhado no 

Formulário de Consentimento 

• Todos os dados e trabalhos recolhidos serão armazenados pela Rede Global num arquivo Drop Box 

dedicado, que será gerido e utilizado apenas pelo Secretariado da Rede Global para efeitos deste 

Concurso para Jovens 

 

 

DETALHES DO EDUCADOR RESPONSÁVEL/ PROFESSOR PRINCIPAL  

 

Nome ______________________________________Número de telemóvel __________________________ 

 

□ Inscrevo-me para participar no concurso A Água que Queremos (The Water We Want ) da Rede Global de 
Museus da Água 

□ Declaro que serei a única pessoa a aceder e publicar entradas nas Redes Sociais em nome dos alunos 

□ Concordo com os termos e condições do Concurso 

Por favor, forneça o seu e-mail, se desejar receber atualizações sobre as nossas iniciativas:______________ 
 
 
 
 

Local e Data ___________________________________ Assinatura _________________________________ 
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