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Se você é um viajante e gosta de filmar suas experiências...

Se você acredita que o Uruguai é um belo país que merece ser conhecido no 
mundo todo...

Se você gosta de compartilhar seus vídeos no Youtube e que sejam vistos pela 
maior quantidade possível de pessoas. 

Não deixe de participar deste concurso de vídeos organizado pelo Ministério de 
Turismo do Uruguai.

Junte-se a nós e vire um Vlogger do UruguayNatural.tv  

1- ENTIDADE ORGANIZADORA E OBJETIVO DO CONCURSO

O Ministério do Turismo, com domicílio na Rambla 25 de Agosto s/número, 
coloca à disposição dos participantes as condições que regerão o concur-
so denominado “URUGUAYNATURAL VLOGGER”, doravante denominado 
simplesmente “Concurso”, no qual poderão participar através do seguinte 
website: vloggers.uruguaynatural.tv

2- ÂMBITO TEMPORAL E TERRITORIAL DO CONCURSO

O Concurso será de âmbito internacional, podendo participar dele de forma gra-
tuita todas as pessoas que apresentem vídeos relativos ao concurso, cidadãos 
uruguaios e do resto do mundo.

O prazo para a inscrição e participação dos interessados começa em 20 de dezem-
bro do corrente ano e finalizará em 20 de fevereiro de 2017, não sendo admitidas 
inscrições fora do prazo estabelecido. 

Por causas justificadas, que serão publicadas nas redes sociais de Vloggers, a 
organização se reserva o direito de suspender, prorrogar, cancelar ou alterar a 
duração do Concurso a qualquer momento, desde que seja prévio à data de fi-
nalização estabelecida.

O concurso será de âmbito internacional, podendo participar de forma gratuita 
cidadãos uruguaios e estrangeiros.  
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3- REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

Para participar do Concurso, os candidatos deverão cumprir os requisitos abaixo:

•   Ser pessoa física.
•   Ser maior de 18 anos.
•   Cadastrar-se, no prazo antes referido, em www.vloggers.uruguaynatural.tv,  
     preenchendo o formulário de inscrição.
•   Não poderão participar deste concurso funcionários do Ministério do
     Turismo, nem das empresas vinculadas com a organização, nem seus fami-
     liares diretos. 
•   Cada participante poderá apresentar até 5 vídeos como máximo. 
•   Não serão levados em conta vídeos com mais de 5 minutos de duração. 
•   Não serão admitidos vídeos com mensagens de conteúdo discriminatório  
     ou susceptíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores.  
•   Também não serão admitidos vídeos focados na promoção de um produto 
     específico ou marca. 
 
4- PREMIAÇÃO

4.1 - Escolha dos vencedores e integração do júri

Os vencedores do concurso serão escolhidos por um júri formado no mínimo por 
um integrante do Ministério do Turismo e da Box Multimídia, especializados no 
setor turístico e audiovisual. 
O anúncio dos vencedores será comunicado através do website vloggers.uru-
guaynatural.tv., dos meios de comunicação do Ministério do Turismo, e pessoal-
mente a cada vencedor. 

O vencedor autoriza ao Ministério do Turismo a difundir seu nome e imagem 
para fins publicitários, da forma e pelos meios que estimar convenientes, sem 
direito a qualquer tipo de reclamação ou compensação por causa disso. 

O vencedor poderá designar outra pessoa para retirar e usufruir o prêmio. Nesse 
caso, no momento de retirar o prêmio, ou com anterioridade a uma eventual 
cerimonia de premiação, o vencedor deverá comunicar ao Ministério do Turismo 
a pessoa designada por ele para esses efeitos. O vencedor e a pessoa designada 
deverão apresentar documentação que comprove sua identidade. 



4.2 - Sobre o perfil dos vídeos a serem escolhidos

O júri premiará aqueles vídeos cujo conteúdo destaque os atrativos do Uruguai 
como destino turístico de forma original, podendo deixar fora de participação os 
vídeos focados em marcas ou produtos específicos. 

Na hora da premiação, serão valorizados os vídeos que atenderem às 
recomendações técnicas e boas práticas em matéria de realização audiovisual 
sugeridas em www.vloggers.uruguaynatural.tv  

Também serão mais valorizados aqueles vídeos com mais visualizações e/
ou compartilhados com mais pessoas. 

4.3 - Descrição dos prêmios 

Os prêmios previstos para o concurso são:

1º Premio
1 câmera Go Pro 3 Silver Edition e uma estadia para duas pessoas a escolher  
entre: 
Sheraton Colonia Golf & Spa Resort - Colonia 
Pousada La Viuda del Diablo - José Ignacio 
Hotel Argentino - Piriápolis

2º  Premio 
1 câmera digital Nikon Coolpix S2800 e uma estadia em um hotel a definir de 
similares características aos mencionados acima.  

3º Premio 
1 câmera digital Nikon Coolpix S2800 e uma estadia em um hotel a definir de 
similares características aos mencionados acima. 
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5- SOBRE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS DE
IMAGEM

Os participantes declaram serem autores das obras apresentadas e terem o con-
sentimento para a utilização da imagem das pessoas mostradas nos vídeos. O 
Ministério do Turismo não será responsável pelo uso indevido da identidade e da 
imagem de terceiros. 

A adesão às bases supõe a aceitação de que a publicação dos vídeos é feita sob 
uma licença Creative Commons BYNC. 

Isto significa que o autor desta licença permite que outros distribuam, remixem, 
adaptem e criem a partir de sua obra de forma não comercial e, apesar de que 
suas novas obras devem sempre atribuir o devido crédito pela criação original, 
não estão obrigados a licenciar suas obras decorrentes sob as mesmas condições.

A participação do Concurso implica a total e automática aceitação das bases 
seguintes
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