Concurso de fotografia rurAllure
"Compartilhe a sua rota"
Termos e Condições
Data de início: 15.07.2022
Data limite: 31.10.2022
Reunião do júri: 04.11.2022
Declaração do vencedor: 07.11.2022
Descrição do concurso:
O concurso de fotografia rurAllure é uma oportunidade para sensibilizar para a importância das rotas
culturais e de peregrinação na Europa, o seu património, cultura, tradições e experiência partilhada
em itinerários de longa distância percorridos a pé e de bicicleta. Estas rotas, exploradas por milhares
de caminhantes e peregrinos todos os anos, são destinos do designado turismo lento, privilegiando a
sustentabilidade e a sensibilidade ambiental.
Este concurso de fotografia está centrado na criação de uma comunidade de caminhantes com tempo
para desfrutar das aventuras destas rotas históricas. O concurso proporciona também espaço para a
criatividade e partilha de experiências de peregrinação, promovendo em simultâneo, o turismo lento
e a redescoberta das zonas rurais.
O presente concurso é organizado pelo consórcio rurAllure, gerido pela Universidade de Vigo
(Espanha), o coordenador do projeto. rurAllure é um projeto europeu financiado pelo Programa de
Investigação e Inovação Horizon 2020 da União Europeia, ao abrigo do acordo de subvenção nº
101004887.
Para mais detalhes: Kit de imprensa – rurAllure.
Os peregrinos e turistas que viajam ao longo das rotas que a seguir se mencionam são convidados a
publicar fotografias das suas experiências, paisagens e património encontrados ao longo do seu
caminho como publicações (não como histórias) nas redes sociais, identificando a conta do @rurAllure
(Facebook, Twitter, Instagram) e inserindo o hashtag #rurallure do concurso. Ao utilizar o hashtag do
concurso, os participantes concordam com a utilização não comercial das imagens.
Os autores das publicações mais interessantes e inspiradas receberão prémios no final do concurso.
Para participar no concurso, as fotografias publicadas devem fazer parte de uma ou mais das seguintes
rotas culturais:
- Via Francigena
- Via Romea Germanica
- Via Romea Strata
- Caminho de Santiago / Caminho de Santiago
- Os Caminhos de São Olav - os caminhos dos peregrinos para Trondheim na Noruega, Dinamarca e
Suécia
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- Os caminhos de Csíksomlyó / O Caminho de Maria / Via Mariae / Mária út
Partilhe as suas fotografias no Instagram, Facebook ou Twitter como publicações (NÃO histórias),
identificando a localização, a página do @rurAllure (Facebook, Twitter, Instagram) e o hashtag do
concurso #rurallure. Os perfis dos participantes devem ser públicos durante o período do concurso.

Avaliação:
O júri composto pela direção do rurAllure selecionará as melhores imagens e publicações para cada
rota. Será atribuído um prémio especial ao participante que publicar o maior número de fotografias
nas redes sociais, bem como ao autor da publicação mais interessante.

Regras e critérios de seleção:
- Relevância para o tema e para os objetivos do projeto rurAllure;
- Criatividade e originalidade artística;
- A qualidade da imagem ou fotografia;
- A presença de um breve texto, indicando o local e descrevendo a experiência pessoal de
peregrinação, impressões, dicas de viagem, emoções vividas, é uma mais-valia;
- As fotografias devem ser originais e tiradas pelos peregrinos/turistas que tenham percorrido uma
das rotas referidas ou parte delas.
- Número de fotografias submetidas;

Prémios: Equipamento especializado para caminhadas.
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