CONCURSO “LOGO PARA COLETA SELETIVA” 2018
1.

INTRODUÇÃO
1.1. O concurso: Desenhe a logo da reciclagem na escola, consiste na seleção e
premiação da melhor logo que simbolize o início do processo e a marca da coleta
seletiva de resíduos sólidos produzidos pelos alunos das escolas de Ensino Fundamental
do município de Icapuí.
1.2. A participação no presente Concurso é voluntária e gratuita e implica na aceitação
total e irrestrita dos termos e condições do presente Regulamento. O campeão do
concurso ganhará uma bicicleta - Bicicleta Caloi Twister – Quadro de aço com grafismo
exclusico tamanho 18”; Freio V – Brake; Trocador Grip System; Headtube Oversize.

2.

TEMA
2.1. Os trabalhos inscritos no concurso devem abordar o tema da coleta seletiva do lixo,
podendo destacar um ou mais de seus aspectos, como causas, consequências, formas,
cenários, políticas públicas, programas, projetos e ações de prevenção.

3.

OBJETIVO
3.1. O Prêmio tem por objetivo fomentar a participação de crianças e adolescentes da
rede pública de ensino nas ações de mobilização e conscientização da implantação da
coleta seletiva de resíduos sólidos.

4.

DAS FASES
4.1. Primeira Fase acontecerá dentro das escolas, onde a escola promoverá o concurso
de melhor Logo com o tema da coleta seletiva. A Logo campeã passará para a segunda
fase.
4.2. Segunda Fase acontecerá em nível municipal onde a partir de uma votação através
do site e do Facebook da Prefeitura Municipal de Icapuí escolherá a Logo Campeã.
4.3. A Logo Campeã será aquele que obter o número maior de votos e será divulgado no
dia 08/06/2018.

5.

PROTAGONISMO DOS ALUNOS
5.1. As produções das Logos devem ser de autoria exclusiva dos alunos. A participação
dos educadores deve se limitar às atividades de apoio, orientação e acompanhamento.
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6.

ORIGINALIDADE, AUTENTICIDADE E DIREITOS AUTORAIS
6.1. Todas as Logos inscritos no certame devem ser originais, inéditos e de autoria dos
alunos indicados, sendo vedada a participação de Logo copiado, integral ou
parcialmente, de outra obra, respondendo o responsável, de forma exclusiva e integral,
por eventuais reclamações, questionamentos, acusações ou alegações de plágio ou
violação de direitos autorais, de personalidade, de titularidade de terceiros, dentre
outros, inclusive pela omissão de informações.

7.

REQUISITOS E PRÉ-REQUISITOS
7.1. As Logos inscritas deverão atender ao tema específico da coleta seletiva dos
resíduos sólidos.
7.2. Os trabalhos não poderão conter:
a) mensagens de apologia a nenhuma violação de direitos;
b) Não poderá se utilizar de imagens de pessoais;
c) Mensagens ou imagens que atentem, de outras formas, contra os direitos da criança e
do adolescente.
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