
Âmbito do concurso 

 
 O passatempo com a temática “ VISTAS DO GROUSE ” surge no âmbito da activação “Vistas do 
Grouse” que ocorrerá entre os dias 23 de setembro e 16 de outubro.  
A marca de whisky The Famous Grouse pretende estimular o desenvolvimento criativo através da 
fotografia.  
O passatempo pretende abranger o publico consumidor adulto no seu momento de consumo, mas, 

ao mesmo tempo, de forma divertida e criativa. 

Período de participação  

Decorrerá entre o dia 23 de setembro e o dia e 16 de outubro às 23h59. 

 

Condições de Participação  

 Podem participar todos os adultos, maiores de idade. 

Cada concorrente poderá apresentar no máximo 1 fotografia, a cores ou a preto e branco, nas suas 

redes e seguindo os seguintes requisitos: 

1. Tire uma fotografia da vista e partilhe-a como post no seu Instagram com o hashtag 

#vistasdogrouse. Esta fotografia terá que conter obrigatoriamente um elemento The Famous 

Grouse. 

2. Siga a página @thefamousgrousept no Instagram 

3. Identifique a página de instagram @thefamousgrousept. 

4. Para que a participação no concurso possa ser ser validada, a conta de instagram do 

participante deverá estar pública. 

5. Ao participar permite que a fotografia seja re-partilhada por outras entidades e nos meios 

que estes considerarem aptos à comunicação da acção. 

6. Não poderão ser apresentadas a concurso fotografias cujos direitos do autor não pertençam 

na íntegra aos respetivos participantes do concurso. 

 

Entrega e admissão de fotografias 

A entrega da fotografia será feita mediante o processo acima descrito, e através da rede social 

Instagram; 

Não serão admitidos a concurso nenhum registo fotográfico após a data e hora indicada;  

A não observância de qualquer das disposições constantes do presente passatempo ou a falta de 

algum dado poderá implicar na desclassificação do concorrente. 

 

 

 

 



Será designado um júri composto por 3 elementos de reconhecido mérito e idoneidade, que terá 

em consideração os seguintes parâmetros:  

Criatividade;  

Adequação ao tema;  

Qualidade das fotografias rececionadas.  

 

A organização do passatempo atribuirá os seguintes prémios:  

Drone rone DJI Air 2S - https://www.dji.com/pt/air-2s?site=brandsite&from=insite_search 

 

 A divulgação da fotografia vencedora será divulgada no website http://vistasdogrouse.com/ e na 

página de Instagram da marca no dia 31 de Outubro de 2022.  

A entrega dos prémios será em data a combinar entre a organização e o respectivo vencedor em 

data, horário e local a combinar.  

 

Disposições finais   

A falta de qualquer elemento, ou o não cumprimento de qualquer dos itens do presente 

regulamento, implica a exclusão do concorrente; 

A participação dos concorrentes no concurso, presume a aceitação expressa das disposições 

contidas neste regulamento;  

Os casos omissos no presente regulamento serão decididos pela organização do passatempo. 

https://www.dji.com/pt/air-2s?site=brandsite&from=insite_search

