
 

 

 

 

 

 
 

Normas de Participação  

Passatempo «3x3 Basketart OAz»  
 

Juventude e Tempos Livres 21/06/2021 

 

 

Âmbito e objetivos 

 

1. A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis está a promover o «3x3Basketart OAz», um passatempo 

que pretende estimular a criatividade das/os jovens oliveirenses, através da realização de um 

desenho artístico, a ser aplicado em campos de Basquetebol, no concelho de Oliveira de Azeméis; 

 

2. O «3x3Basketart OAz» é uma iniciativa dinamizada em parceria com a Federação Portuguesa de 

Basquetebol, no âmbito do programa nacional de promoção do basquetebol em Portugal, e que visa 

promover e concretizar ideias criativas e mobilizadoras, tornando os espaços desportivos mais 

atrativos, onde a arte e o desporto se unem. 

 

Participação 

 

1. Podem participar jovens com idade até aos 30 anos, residentes no concelho de Oliveira de Azeméis; 

2. A participação neste passatempo envolve a criação de um desenho original de tema livre, decorado 

segundo um padrão de street art, enquadrado com as dimensões de um recinto 3x3; 

3. É aceite um único desenho por participante, criado em papel (tamanho A4), a partir do modelo de 

documento disponibilizado para o efeito; 

4. Os trabalhos poderão ser digitalizados e enviados por email ou entregues na Loja Ponto JA de Oliveira 

de Azeméis; 

5. O prazo para entrega de trabalhos decorre até ao dia 09 de julho de 2021. 

 

Avaliação e Seleção 

 

1. Os trabalhos estarão expostos para votação, na rede social Azeméis Juventude no Facebook, durante 

10 dias; 

2. Os 5 trabalhos com mais “Gostos” serão avaliados pelo Gabinete de Juventude, Gabinete de 

Desporto e executivo municipal, a quem cabe selecionar os trabalhos vencedores; 

3. Os participantes selecionados terão a honra de ver o seu desenho pintado num dos campos de 

basquetebol 3x3, do concelho de Oliveira de Azeméis. 

 

Disposições Finais 

 

1. A/O jovem aceita ceder o trabalho ao município, de forma livre e sem qualquer contrapartida, no 

âmbito da participação no passatempo e respetiva divulgação institucional, com a menção obrigatória 

do autor do trabalho; 

2. Ao participar neste passatempo, a/o jovem está a aceitar automaticamente as normas presentes no 

documento, para além de autorizar o uso de dados pessoais, exclusivamente para a gestão da 

iniciativa, no âmbito do RGPD, assumindo, ainda, que o trabalho apresentado é original e de sua 

autoria; 

3. Os casos omissos serão resolvidos pelo município, que poderá ajustar em qualquer momento, as 

normas deste passatempo criativo. 

_______ 

 

Modelo de Documento para elaboração do Desenho: https://bit.ly/3jaYhs7  

 

Rede Social Azeméis Juventude: http://www.facebook.com/azemeisjuventude 

 

Iniciativa Nacional 3x3 Basketart: http://www.3x3basketart.pt 
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