DIA INTERNACIONAL PARA A SEGURANÇA EM PASSAGENS DE NÍVEL
Concurso de desenhos “Pára Escuta e Olha”

REGULAMENTO

Enquadramento:
No âmbito da comemoração do Dia Internacional para a Segurança em Passagens de Nível,
que se celebra a 9 de Junho de 2011, a REFER – Rede Ferroviária Nacional promove um
concurso de desenho aberto a todos os alunos das escolas do 1º e 2º ciclos do ensino básico.

Como e quem pode concorrer:
Os desenhos a concurso deverão versar a temática da segurança em passagens de nível e
comportamentos seguros, e serão divididos em dois escalões:
1º escalão – alunos do 1º ciclo do ensino básico
2º escalão – alunos do 2º ciclo do ensino básico

Os desenhos deverão ser enviados em papel, até ao formato A4, para a seguinte morada:
REFER – Rede Ferroviária Nacional
Direcção de Comunicação e Imagem
Ruas de Santa Apolónia, 53
1100-468 Lisboa
Todos os desenhos deverão incluir no verso da folha os seguintes dados relativos ao seu
autor: nome completo, idade, morada, ano escolar e nome do estabelecimento de ensino
que frequenta.
A data limite para envio dos desenhos é o dia 31 de Maio de 2011, fazendo fé a data do
carimbo dos CTT.
Só será aceite um desenho por autor.

Critérios de avaliação e júri:
Os desenhos serão submetidos à apreciação de um júri a designar composto por elementos
das Direcções de Comunicação e Imagem e Gestão de Atravessamentos e Passagens de Nível
da REFER.
O Júri apreciará os trabalhos, tendo em conta:
• A adequação à temática do concurso.
• A originalidade do trabalho.
Prémios e divulgação:
Os cinco melhores desenhos de cada escalão receberão um prémio e serão publicados no
dia 9 de Junho de 2011, na área Júnior da página da Internet da REFER dedicada à Campanha
de Sensibilização e Segurança “Pare Escute Olhe” em www.refer.pt/passagensdenivel/.
A REFER reserva-se ainda o direito de fazer outro tipo de divulgação dos trabalhos.

Disposições finais:
Os trabalhos não serão devolvidos.
Outros esclarecimentos ou mais informações poderão ser obtidas junto da:
Direcção de Comunicação e Imagem da REFER
Rua de Santa Apolónia, 53
1100-468 Lisboa
ci@refer.pt
Tel: 211022482
Fax: 211021724

