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Na sequência do sucesso que as iniciativas individuais tem tido nas redes 
sociais na realização e divulgação de videos relacionados com o Squash 
(Squash na Garagem), a FNS foi desafiada pela Decathlon para se associar 
numa ação de maior divulgação.

Esta ação de promoção conjunta terá associado um concurso onde se irão 
premiar os 3 melhores vídeos.

O presente documento estabelece as regras de funcionamento do 
Concurso “Squash na Garagem” cuja iniciativa e organização pertencem à 
Federação Nacional de Squash e à Decathlon.

Artigo 2.º

Objetivos

Artigo 1.º

Objeto

Artigo 3.º

Destinatários

Artigo 4.º

Conteúdo do vídeo

Artigo 5.º

Características 

Técnicas do Vídeo e 

Duração

Artigo 6.º

Condições de 

Elegibilidade dos 

Vídeos

O presente concurso de vídeo destina-se a todos os atletas que se encontrem 
filiados e não filiados através da Federação Nacional de Squash.

O tema do vídeo consiste em apresentar a modalidade de Squash ao público 
envolvido na comunidade, bem como para o cidadão comum.

1. Independentemente do equipamento a utilizar na filmagem (máquina 
de filmar, máquina fotográfica, telemóvel, entre outros equipamentos 
eletrónicos), as filmagens terão que ser realizadas na horizontal (fator 
de exclusão).

2. Os vídeos devem ter a duração mínima de 45 segundos e máxima de 
90 segundos.

1. O vídeo deve cumprir todas as condições previstas nas regras do 
concurso, incluindo adequação ao tema, formato, duração máxima e 
envio dentro dos prazos estabelecidos no artigo 8º.

2. O vídeo não pode conter material obsceno, ofensivo, inapropriado ou 
censurável e não deve infringir os direitos de privacidade, propriedade 
intelectual e industrial de qualquer pessoa ou organização.

3. A FNS reserva-se o direito de, em qualquer momento do concurso, 
remover ou desqualificar qualquer vídeo que não cumpra os requisitos e 
condições previstas no presente documento.

4. Ao participar no presente concurso, os concorrentes concordam e 
expressamente aceitam que a FNS/Decathlon não será responsável por 
quaisquer reclamações, custos, danos, despesas ou perdas imputáveis 
aos participantes, que decorram, nomeadamente:
a) Da elaboração dos vídeos;

b) Da publicação do vídeo nas redes sociais e na página web da FNS em 

www.fnsquash.pt e na Decatlhon em www.decathlon.pt

c) Da participação do concorrente no concurso.
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O vídeo ou o link do mesmo para download, deverá ser enviado para o 
seguinte endereço eletrónico: americosoares@fnsquash.pt e comunicacao@
fnsquash.pt.
5. A receção de cada vídeo será confirmada mediante o envio de uma mensagem 

de correio eletrónico pela FNS.
6. Da mensagem de correio eletrónico a remeter pela FNS, a confirmar a 

receção do vídeo/link, à posteriori irá ser enviado o link da página onde o 
vídeo irá ficar alocado, site da FNS/Decathlon.

7. A organização não se responsabiliza por eventuais falhas no envio dos vídeos ou 
demais problemas informáticos.

8. Candidatura será finalizada mediante a receção da mensagem de correio 
eletrónico referida no número 3 do presente artigo

9. A não receção da mensagem de correio eletrónico a confirmar a receção do 
vídeo/link, no prazo de 5 dias úteis, pressupõe a não aceitação da candidatura.

1. O presente concurso tem data limite de receção de vídeos até dia 30 de 
abril de 2020, e a apresentação dos resultados será a 09 de maio de 2020.

2. A seleção dos três vídeos vencedores, pelo Júri do concurso, decorrerá entre os 
dias 7 de maio de 2020 e 9 de maio de 2020.

3. O anúncio dos vídeos vencedores do concurso será efetuado no dia 9 de 
maio de 2020, por meio de publicação na página web da FNS, no Facebook 
e, ainda, através de mensagem de correio eletrónico, a todos os candidatos a 
concurso.

1. A seleção será feita por um Júri constituído por 2 (dois) elementos da 
equipa da FNS (masculino e feminino), e 1 (um) Praticante Squash da 
Decathlon Portugal.

2. As decisões do júri são definitivas e não podem ser alvo de recurso.

O(a)s vencedor(a)s receberá os seguintes prémios:
1º Classificado: Hoodie FNS
2º Classificado: Pólo FNS
3º Classificado: T-shirt
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Todas as situações omissas no presente documento serão devidamente 
resolvidas pelos elementos organizadores do presente concurso.

1. Ao inscreverem-se no concurso, os participantes aceitam todas as 
condições expressas no âmbito das regras e condições de participação 
do concurso.

2. Todos os conteúdos, vídeos ou imagens enviadas pelos participantes 
são da inteira responsabilidade dos mesmos, eximindo-se a FNS/
DECATHLON de qualquer responsabilidade.

3. Os participantes no concurso aceitam expressamente ceder todos 
os direitos de divulgação e utilização dos trabalhos apresentados à 
FNS/DECATHLON, renunciando a qualquer compensação financeira 
resultante da utilização/divulgação do trabalho, por parte desta.

4. Os participantes no presente concurso mantêm o direito de serem 
considerados os autores dos vídeos apresentados a concurso.
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