
Empresa / Entidade:

Nif (empresa): Representante:

Morada:

Código Postal:                   - Localidade:

Nome do proprietário (opcional):

Telefone:

Morada do proprietário (opcional):

Tipo de piscina / spa:

Dimensões da piscina / spa / hot tub (comprimento / largura / profundidade):                           /                           /                          

e-mail do proprietário (opcional):

Código Postal:                   - Localidade:

Piscinas donésticas ao ar livre

Piscinas Domésticas Interiores

Spas Domésticos

Spas Portáteis Domésticas (Hot Tubs)

Piscinas Domésticas com gabinete 

Piscinas Domésticas com cobertura automática

Piscinas à noite

Em caso de piscina:

Skimmer

Overflow / Caleira

Em caso de spa:

Betão

Acrílico

Outro: 

Método de construção / instalação da piscina / spa:

Betão reforçado

Liner

Aço inoxidável

Uma peça

Modular

Outro:

Método de acabamento da piscina / spa:

Cerâmica

Mosaico

Liner

Aço inoxidável

Pintura

Gesso

Outro:

T: 211 934 140     |     E: apppiscinas@gmail.com     |     www.apppiscinas.pt     |     M: Lisboa Biz, Av. Engº Arantes e Oliveira, 3 R/c, 1900-221 Lisboa

Ano de conclusão da construção:            /            /

CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA 
DE PISCINAS & SPAS APP 2020



REGRAS DO CONCURSO

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE IMAGEM

Informo que o proprietário da piscina e spa autorizou que as fotografias da sua piscina ou spa fossem apresentadas 
a concurso segundo as normas referidas a título nacional e internacional. Mais se informa que, a serem publicada, 
as fotografias permanecerão para o publico geral em anonimato.

CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA 
DE PISCINAS & SPAS APP 2020

Esta ficha de inscrição tem como objetivo a participação dos associados da Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas 
(APP) no concurso Nacional de Fotografia de Piscinas e Spas que está a ser organizado pela APP. 
As fotografias vencedoras, serão candidatas ao Concurso Nacional de Fotografia de Piscinas & Spas da Federação Europeia de 
Associações Nacionais de Piscinas e Spas (EUSA).
Este concurso tem como objetivo principal a divulgação dos excelentes trabalhos que têm sido desenvolvidos pelas empresas 
nacionais e associadas da APP. Pretende-se assim uma maior divulgação, tanto a nível nacional como internacional, 
dos trabalho de Piscinas e Spas que são feitos em Portugal.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Que aspetos particulares desta instalação, inovação técnica, ou fotográficos justificam na sua opinião ser premiada? 
Por favor tome atenção que esta informação pode ser usada em qualquer informação para a imprensa, se esta 
inscrição for vencedora.

Serão aceites fotografias de piscinas e spas que cumpram todas as exigências estipuladas:
- Envio das fotografias até ao dia 15-05-2020
- Este concurso é unicamente para envio de fotografias de empresa associadas da APP.
- Serão aceites até 6 (seis) fotografias diferentes no conjunto de piscinas e spas construídas ou instaladas por cada 
      associado da APP.
- As fotografias enviadas terão de conter uma declaração de cedência de propriedade de imagem tanto da empresa 
      associada com do proprietário da piscina ou spa.
- Os critérios de escolha da(s) fotografia(s) vencedora(s) serão:
 - Qualidade da construção;
 - Apreciação da piscina e do meio envolvente;
 - Exposição solar (se a piscina ou spa for ao ar livre), beleza, eventual inovação, estética e enquadramento 
          na paisagem.
- As fotografias devem ter alta resolução (300 dpi ou mais).
- Cada fotografia a concurso terá de ser acompanhada pela respetiva ficha de inscrição.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Tem outros comentários a fazer que suportem esta candidatura a prémio (por favor utilize uma folha de papel separada, 
se necessário)?
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