01
O QUE É TU
MIRADA ES
PERSONAL ?
É um concurso que pretende premiar os
olhares pessoais dos nossos hóspedes
a partir de fotografias tiradas durante a
sua estadia em alguma das cidades nas
quais a cadeia Eurostars Hotel Company
está presente.
Os prémios desta edição serão 12: 3
vencedores, 7 menções honrosas e 2
prémios especiais.
Procuramos fotografias originais dos
locais onde tenha estado. Paisagens,
monumentos, cantinhos curiosos… o
que mais lhe agradou na cidade que
visitou.

02
COMO POSSO
PARTICIPAR?

Envie-nos quantas fotos quiser das
suas viagens pelas cidades onde
se alojou num Hotel Eurostars

Faça o upload das suas fotografias em
www.tumiradaespersonal.com

E consiga com que a sua
fotografia seja uma das mais
votadas.

03
QUEM PODE
PARTICIPAR?
Este concurso convida à participação dos
hóspedes que se tenham alojado num hotel
Eurostars entre o dia 1 de janeiro de 2020 e
o dia 31 de outubro de 2022.

As fotografias devem ser originais, inéditas e
não podem concorrer a nenhum outro
prémio. Para além disso, cada autor poderá
enviar tantas fotografias quanto desejar,
sendo cada uma destas avaliada de forma
individual.
As fotografias apresentadas a concurso
poderão ser votadas por todos os seguidores
de Eurostars Hotels, sem exceção. Cada um
poderá votar em 5 fotografias, tendo estes
votos carácter definitivo e não modificável.

PRAZOS DE
PA RT I C I PA Ç Ã O

P R A Z O S D E V O TA Ç Ã O

O último dia para fazer o upload
das suas fotografias é 31 de
outubro de 2022.

O período para realizar as votações
será de 1 a 21 de novembro de 2022.

04
PRÉMIOS

1º PRÉMIO

2º PRÉMIO

3º PRÉMIO

Estadia de cinco dias
num hotel Eurostars
Hotel Company da sua
escolha

Estadia de três dias num
hotel Eurostars Hotel
Company da sua escolha

Estadia de dois dias num
hotel Eurostars Hotel
Company da sua escolha

7 MENÇÕES
H O N R O S AS

PRÉM I O ESPECI A L
DO PÚBLI CO

Uma estadia gratuita
num hotel Eurostars
Hotel Company da sua
escolha para cada um
dos sete premiados

Estadia de dois dias num
hotel Eurostars Hotel
Company da sua escolha

PRÉM I O ESPECI A L
FOTOGRAFI A M AI S
DI VERTI D A
Uma estadia gratuita num
hotel Eurostars Hotel
Company da sua escolha

05
BASES
LEGAIS

1 Poderão participar no concurso todas
as pessoas com mais de 18 anos
alojadas em qualquer um dos
estabelecimentos da cadeia Eurostars
Hotel Company durante o período entre
o dia 1 de janeiro de 2020 e o dia 31 de
outubro de 2022.
2 As fotografias deverão ser inéditas e
obtidas em algum dos locais no qual
Eurostars Hotels tem presença.
3 Para o funcionamento do concurso, o
Grupo Hotusa habilitou um site
(www.tumiradaespersonal.com) onde os
utilizadores se poderão registar, fazer o
upload e votar nas fotografias.
4 Cada autor poderá colocar tantas
fotografias quantas quiser, sendo estas
avaliadas de forma individual.
5 Apenas serão aceites imagens em
formato jpg ou png. As imagens enviadas
devem ter um peso de 300 KB no
máximo. No entanto, é recomendável que
os autores guardem a imagem com um
peso e qualidade superior à enviada.
Após a decisão do júri, os autores
premiados entregarão à organização um
ficheiro digital com a maior qualidade
técnica possível (em formato TIFF, RAW
ou JPG) que garanta uma ótima
impressão para a exposição.

6 O mecanismo para apresentar
fotografias a concurso é através do site
do prémio tumiradaespersonal.com
Este é o site disponível para se registar,
fazer o upload das fotografias e votar.
De qualquer forma, para os utilizadores
que não estejam familiarizados com
este tipo de procedimento, abre-se a
possibilidade de enviarem as imagens
por email para o endereço
cultura.comunicacion@eurostarshotelc
ompany.com enviando como anexo e
em JPG as fotografias a concurso e
especificando os dados que são
detalhados no ponto 8 destas bases
legais. Por favor, pede-se aos
utilizadores que apenas utilizem um
destes dois mecanismos para evitar
duplicados.
7 Eurostars Hotel Company reserva-se
ao direito de eliminar aquelas
fotografias que mediante a sua
participação (1) atentem contra a
proteção da infância; (2) invadam ou
lesionem a intimidade de terceiros; (3)
induzam, incitem ou promovam
qualquer tipo de atuações delitivas,
difamatórias e/ou violentas em
quaisquer das suas formas; (4)
incorporem mensagens violentas ou
pornográficas; ou (5) sejam portadoras
de vírus ou qualquer outro código

informático, ficheiros ou programas
desenhados para interromper, destruir ou
limitar o funcionamento de qualquer
software, hardware ou equipamento de
telecomunicações.
8 Para apresentar fotografias a concurso,
os utilizadores deverão disponibilizar os
seguintes dados:
Título da fotografia
Nome do Hotel Eurostars
Nome e Apelidos
Telefone
Correio eletrónico
Hotel no qual se alojou
Data na qual se alojou
9 Os utilizadores de
www.tumiradaespersonal.com, com
prévio registo, poderão realizar um
máximo de cinco votos (em cinco
fotografias diferentes). Os votos serão
definitivos, não podendo ser modificados
após terem sido enviados. O autor das
fotografias pode votar nas suas próprias
fotografias
10 O prazo de receção das fotografias
termina no dia 31 de outubro de 2022.
11 O prazo de votação termina no dia 21
de novembro de 2022.

12 O júri será formado por conceituados
profissionais do mundo da fotografia e da
comunicação. O júri não conhecerá a
identidade do autor e guiar-se-á
exclusivamente por critérios estéticos e
de qualidade, sem ter em conta o número
de votos recebidos na fase prévia.
13 O veredito do júri será comunicado
pessoalmente a cada um dos
vendedores e será publicado durante o
mês de janeiro de 2023 no blog da
cadeia: eurostarscultura.com

14 Os participantes reconhecem o
carácter inapelável do veredito do júri e
renunciam expressamente a possíveis
ações judiciais ou extrajudiciais.
15 Os prémios não poderão ser cedidos
a terceiras pessoas nem serão, em caso
algum, trocados por dinheiro ou
compensação de qualquer índole.
16 Os premiados poderão escolher o
estabelecimento de Eurostars Hotel
Company onde desejam desfrutar do seu
prémio. As estadias em Eurostars Hotel
Company que correspondem aos
premiados são para duas pessoas em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
A sua utilização deve ser realizada
durante o ano de 2023.

17 Entende-se que os participantes são
os autores das fotografias enviadas e
são os possuidores de todos os seus
direitos. Os premiados cedem em
exclusivo e expressamente ao Grupo
Hotusa, os direitos de propriedade
intelectual transmissíveis da sua obra,
especialmente os direitos de
reprodução, distribuição, comunicação
pública e transformação, para todo o
mundo e no prazo máximo permitido
pela normativa aplicável em Espanha.
Da mesma forma autorizam a
publicação e difusão das suas obras,
em diferentes meios escritos ou
audiovisuais, com o objetivo de divulgar
o prémio ou com a finalidade de
promover futuras edições do concurso.
A cedência dos direitos é entendida
como realizada para todo o mundo e
pelo prazo máximo permitido pela
normativa aplicável em Espanha. Toda
a difusão será efetuada citando sempre
o nome do autor.
Eurostars Hotel Company organizará
uma exposição itinerante pelos
diferentes estabelecimentos Eurostars
com as fotografias vencedoras
reproduzidas em grande formato e com
o nome do autor impresso. A exposição
itinerante durará mais de doze meses e
o calendário será publicado no blog de
Eurostars.

18 O concorrente dá o seu
consentimento para a utilização das
fotografias por parte de Eurostars Hotel
Company nas suas páginas web,
assim como autoriza a recolha dos
dados pessoais que serão gravados
num ficheiro cuja finalidade será a
gestão dos concorrentes e o envio de
informações referente a futuros
concursos. O ficheiro goza das devidas
medidas de proteção técnicas e
humanas recolhidas na legislação
vigente e em especial na Lei Orgânica
15/1999, de 13 de dezembro, de
Proteção de dados de carácter pessoal.
Qualquer interessado poderá exercer,
de forma gratuita, os seus direitos de
acesso, retificação, oposição ou
cancelamento no que diz respeito aos
seus dados pessoais mediante um
envio de email para:
cultura.comunicacion@eurostarshotelc
ompany.com
19 O Eurostars Hotel Company
reserva-se o direito de modificar este
regulamento a qualquer momento,
podendo mesmo cancelar o concurso,
desde que haja justa causa para tal.
Em qualquer caso, a empresa
organizadora compromete-se a
comunicar a modificação específica das
bases por este mesmo meio e sempre
sem prejudicar o participante
20 A participação na 17ª edição de O
teu Olhar é Pessoal Prémio Eurostars
Hotel Company de Fotografia 2022
implica a aceitação das suas Bases
Legais.

