CONCURSO ROAD TRIP LANDESCAPE
1ª EDIÇÃO – 2019

REGULAMENTO
A 1ª Edição do Concurso Nacional Road Trip Landescape decorre entre o dia 03 de Janeiro
de 2019, data oficial de abertura, e o dia 05 de Abril de 2019, dia de término da subscrição
de candidaturas.
Durante esse período, a carrinha móvel da Road Trip estará a percorrer as Escolas
Secundárias de todo o país, de Norte a Sul e incluindo ilhas, com palestras motivacionais
encabeçadas por individualidades ligadas ao universo das viagens.
A divulgação do concurso será feita não só através destas apresentações presenciais, mas
também através de um vasto conjunto de ações de comunicação que darão uma enfâse
nacional ao projeto.
Pretendemos com este concurso fomentar o gosto pelas viagens e pela descoberta de novas
culturas e tradições, motivando os alunos do Ensino Secundário a equacionarem um Gap
Year no intervalo entre terminarem os seus estudos secundários e o ingresso na vida
académica, considerando todas as competências sociais que uma experiência como esta
pode ajudar a desenvolver.
I. OBJETIVO
O objetivo central do Concurso Road Trip Landescape é estimular o gosto pelas viagens e a
curiosidade em partir à descoberta de novos horizontes, à semelhança do que vem sendo
feito em outros países europeus.
II. DESTINATÁRIOS
Alunos inscritos no Ensino Secundário, que tenham, pelo menos, completado 16 anos até ao
dia 29 de Junho, data em que se inicia a viagem.
III. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
A partir de dia 03 de Janeiro e até dia 05 de Abril de 2019, os alunos do Ensino Secundário
interessados em participar no concurso devem proceder aos seguintes passos:
• Formulário de inscrição;
• Resposta a um quizz de 5 perguntas alusivas ao destino da viagem, os Balcãs, com
três respostas de escolha múltipla;
• Resposta livre à pergunta “Qual a tua motivação para ganhar esta viagem?”
No dia 15 de Abril, ou seja, 10 dias após o término das inscrições no concurso Road Trip
Landescape, serão contactados por e-mail os 5 alunos que passam à segunda fase do
concurso.
Essa segunda fase implicará uma conversa via WhatsApp de apenas 10 minutos onde serão
colocadas algumas questões generalistas, de forma a se avaliarem as competências sociais
e de comunicação dos participantes.
O vencedor será anunciado publicamente dia 06 de Maio pelas redes sociais da
Landescape, Gap Year e Moche, e contactado diretamente pelo telemóvel.
IV. JÚRI
O júri, responsável por eleger o vencedor do Concurso Road Trip Gap Year | Landescape, é
constituído por um elemento da agência de viagens Landescape e um elemento da
Associação Gap Year Portugal.
V. PRÉMIO

•

O vencedor do Concurso Road Trip Landescape recebe uma viagem aos Balcãs, a
decorrer de 29 de Junho a 12 de Julho de 2019, com tudo incluído. Uma oferta da
Landescape, patrocinadora oficial da Road Trip.

VI. CLÁUSULAS ESPECÍFICAS
Caso o aluno vencedor do Concurso Road Trip Landescape seja menor de idade, será
necessária a emissão de uma declaração parental, validada pelo Notário, autorizando a
saída do país pelo período de duração da viagem.
O júri reserva-se ao direito de anular uma inscrição se considerar que a mesma não vai ao
encontro dos objetivos propostos e/ou se a mesma contiver linguagem imprópria.
É expectável que no período em que decorra a viagem sejam feitas publicações em redes
sociais e eventualmente em alguns meios de comunicação social, dando nota da
concretização do prémio. O aluno vencedor compromete-se, ao aceitar participar no
Concurso Road Trip Landescape, a ceder os seus direitos de imagem à Associação Gap
Year Portugal e à agência de viagens Landescape durante o período de realização da
viagem para efeitos de divulgação.
O vencedor fica obrigado à colocação do hashtag #belandescape #fazteaestradae
#gapyearbymoche em todas as partilhas de fotografias feitas durante a viagem nas suas
redes sociais.
VII. CLÁUSULAS ESPECÍFICAS
Ao preencher o formulário de candidatura ao concurso e, de acordo com o previsto no
Regulamento Geral de Proteção de Dados, os inscritos aceitam que a Landescape, a Gap
Year Portugal e o MOCHE tratem os dados fornecidos para os seguintes fins:
- Seleção dos candidatos;
- Comunicação dos resultados e marcação de entrevistas;
- Divulgação de newsletters com novidades, alertas e concursos.
VIII. CONTACTOS
Qualquer pedido de esclarecimento adicional deve ser efectuado através do e-mail
geral@landescape.pt ou recorrendo ao contacto móvel 917 434 117. A Landescape garante
o envio de resposta até 48horas úteis após o envio do pedido de informação.

