Board of European Students of Technology
Local BEST Group Lisbon

European Best Engineering Competition
Grupo local BEST Lisboa
Regulamento do Boomerang Contest

DENOMINAÇÃO E SEDE SOCIAL
1. O Board of European Students of Technology (BEST) é uma associação europeia de
estudantes de tecnologia sem fins lucrativos. Os principais objetivos do BEST são
desenvolver atividades que fomentem uma aprendizagem contínua e transversal dos
estudantes de tecnologia e conceder oportunidades de desenvolvimento pessoal e
cultural num contexto internacional. O BEST ajuda os estudantes europeus a
inserirem-se no espaço internacional, proporcionando-lhes a oportunidade de
alcançar um melhor conhecimento das culturas europeias e desenvolver capacidades
de trabalho em bases internacionais. Sediado no Instituto Superior Técnico Universidade de Lisboa (IST-ULisboa), o Grupo Local BEST Lisboa é um dos 13
membros fundadores do BEST Internacional e é, desde a nossa formação, um dos
Grupos Locais mais ativos quer a nível nacional, quer internacional. A sede localizase no Instituto Superior Técnico (IST), Avenida Rovisco Pais, 1, 1049-001 Lisboa.

BOOMERANG CONTEST
1. O concurso é organizado pelo Grupo Local BEST Lisboa e tem como objectivo
divulgar o evento European BEST Engineering Competition (EBEC) Lisboa 2017 junto
dos estudantes de tecnologia da Universidade de Lisboa;
2. O concurso tem como tema principal a fase local de Lisboa da European BEST
Engineering Competition. A EBEC é uma competição internacional de engenharia
entre os estudantes das universidades onde os vários Grupos Locais BEST estão
sediados, constituída por três fases: a local (onde se encontra a EBEC Lisboa), a
nacional/regional e a final Europeia;
3. O concurso baseia-se na criação de um Boomerang, um vídeo de um segundo em
contínua repetição, e sua posterior publicação no Instagram com as hashtags
“#EBEC_TD” ou “#EBEC_CS”, “#EBEC2017”, “BEST_Lisbon” e “BESTorg”,
consoante a categoria à qual os participantes irão concorrer.

CONCORRENTES
1. Poderão participar no Boomerang Contest todos os estudantes de Tecnologia da
Universidade de Lisboa matriculados no ano letivo 2016/2017;
2. Ficam excluídos da participação no Boomerang Contest todos os estudantes que não
pertencem a cursos de Tecnologia da Universidade de Lisboa;
3. Recomendamos que os participantes concorram com a equipa com quem pretendem
participar na EBEC Lisboa;
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4. Caso ainda não tenham equipa definida, poderão concorrer sozinhos ou com parte da
equipa;
5. Cada participante poderá ser responsável apenas por um e só um Boomerang;
6. Os participantes são completamente responsáveis pelo seu comportamento e
qualquer consequência física ou psicológica das suas ações durante o Boomerang
Contest.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. Os Boomerangs terão de ser capturados na banca específica para o concurso, por
um membro do BEST Lisboa;
2. O Boomerang deverá ser capturado com a Press Wall do BEST Lisboa como fundo;
3. Será possível a utilização de adereços aprovados pelos membros do BEST Lisboa
presentes no local;
4. Cada Boomerang deverá ter um participante responsável, que terá de indicar as
seguintes informações de identificação pessoal, de modo a oficializar a entrada no
Boomerang Contest:
a. Nome;
b. Número de telemóvel;
c. Endereço de email.
5. O responsável terá de indicar se irá participar no Case Study ou no Team Design;
6. O responsável de cada Boomerang deverá ter “gosto” na página de Facebook
(https://www.facebook.com/bestlisboa/) e “seguir” a página de Instagram
(https://www.instagram.com/best.lisbon/) do BEST Lisboa;
7. Os participantes são responsáveis pela originalidade dos Boomerangs apresentados,
garantindo a sua autoria e assumindo toda a responsabilidade decorrente de
reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor.

LOCAL E DATA
1. A banca de divulgação do BEST Lisboa e de apresentação da EBEC, destinada ao
concurso, estará situada:
a. No átrio do edifício C5 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa20 e 21 de fevereiro de 2017;
b. No pavilhão de Civil do campus Alameda do Instituto Superior Técnico - 22 e
23 de fevereiro de 2017.

PUBLICAÇÃO DOS BOOMERANGS
1. O Boomerang deverá ser publicado na página pessoal de Instagram do responsável,
com a página do BEST Lisboa da mesma rede social identificada e com as hashtags
“#EBEC_TD” ou “#EBEC_CS”, “#EBEC2017”, “#BESTLisbon” e “BESTorg”,
consoante a categoria à qual está a concorrer;
2. Os Boomerangs deverão ser publicados assim que forem capturados e terão de ser
mantidos online até à divulgação dos resultados, ou seja, até ao dia 10 de março às
23:59h.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O Boomerang vencedor de cada categoria será divulgado pelo BEST Lisboa no dia 10 de
março de 2017, tendo em conta o número de “gostos” no Boomerang no final do dia 6 de
março;
1. A participação no Boomerang Contest só será válida se:
a. O Boomerang for capturado na banca de divulgação do BEST Lisboa e com a
Press Wall do BEST Lisboa como fundo;
b. O responsável pelo Boomerang indicar os dados pessoais referidos no ponto
quatro das Condições de Participação do presente Regulamento;
c. O responsável indicar as hashtags “#EBEC_TD” ou “#EBEC_CS”,
“#EBEC2017”, “#BEST_Lisbon” e “BESTorg” na publicação do Boomerang;
d. O
responsável
tiver
“gosto”
na
página
de
Facebook
(https://www.facebook.com/bestlisboa/) e “seguir” a página de Instagram
(https://www.instagram.com/best.lisbon/) do BEST Lisboa.

IRREGULARIDADES
1. No caso do não cumprimento de alguma das regras do Regulamento, o responsável
pelo Boomerang é desqualificado;

PRÉMIOS
1. Serão distinguidos com o prémio de uma inscrição, para cada uma das categorias, os
responsáveis dos Boomerangs com mais “gostos” no Instagram, no dia 6 de março às
23:59h;
2. Em caso de empate, vencerá o Boomerang com mais visualizações;
3. Os responsáveis dos Boomerangs premiados terão de confirmar a sua presença e a
da sua equipa (de 4 elementos) na respetiva categoria da EBEC, até ao dia 11 de
março, às 23:59h;
4. O não cumprimento do prazo de confirmação de presença estipulado no presente
regulamento determina, para o vencedor, a perda de qualquer direito sobre o prémio
e este passará para o classificado seguinte.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO
1. O participante responsável pelo Boomerang premiado será contactado por email ou
telefone;
2. Os resultados do concurso serão anunciados no Facebook do BEST Lisboa
(https://www.facebook.com/bestlisboa/), no dia 10 de março de 2017.

DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A participação no concurso presume a aceitação expressa das disposições contidas
neste regulamento;
2. O BEST Lisboa reserva-se ao direito de excluir qualquer Boomerang do concurso,
caso este não se adeque ao seu contexto;

BEST Lisbon
Av. Rovisco Pais, 1
Lisbon, Portugal

Tel/Fax: +351 967 590
E-mail: lisbon@BEST.eu.org
www.BEST.eu.org/lisbon

3

Board of European Students of Technology
Local BEST Group Lisbon
3. A participação no Concurso Boomerang Contest não impede a inscrição na EBEC da
forma convencional;
4. Todos os casos omissos, não expressos ou claramente previstos no presente
Regulamento serão apreciados e decididos pelos organizadores do Boomerang
Contest, mediante as circunstâncias inerentes;
5. O BEST Lisboa reserva-se no direito de, por motivos de força maior, modificar o
presente regulamento;
6. O BEST Lisboa reserva-se ao direito de utilizar os Boomerangs em situações futuras;
7. O presente concurso poderá ser extinto por decisão do BEST Lisboa;
8. Para mais informações, contactar: lisbon@BEST.eu.org.

Lisboa, 17 de fevereiro de 2017
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