APRESENTAÇÃO DO EVENTO
O “ISCTE Welcome Day” é o evento que marca o início do ano letivo 2019/2020.
O evento decorre no dia 19 de setembro e abrange todos os novos estudantes de
licenciatura 1.º ano, 1.ª vez, entrados por via do Concurso Nacional de Acesso, e
inscritos em regime de tempo integral.
O evento prevê a realização de uma sessão de boas vindas, almoço, sessões de
apresentação de escola e de curso, e um “tour” ao campus.
Os estudantes que participem no evento são elegíveis ao concurso “ISCTE Welcome
Day”, a realizar nos termos dos procedimentos em anexo.

CONCURSO “ISCTE WELCOME DAY – REGRAS
OBJETIVO
O concurso “ISCTE Welcome Day”, doravante designado de concurso, tem como
objetivo promover a participação ativa e assídua dos novos estudantes de licenciatura
do ISCTE-IUL no “ISCTE Welcome Day”.
DESCRITIVO
Para efeitos do concurso, consideram-se todos os identificadores dos estudantes
participantes que estejam devidamente preenchidos e carimbados com os carimbos
das 6 atividades propostas para o evento.
As atividades com direito a carimbo estão devidamente identificadas no programa do
evento, assim como no verso do identificador, a saber: 1. check-in, 2. sessão de boas
vindas no grande auditório, 3. almoço no campus, 4. sessão de apresentação de
escola, 5. sessão de apresentação de curso, 6. tour ao campus.
Os identificadores são entregues aos estudantes no check-in. O correto
preenchimento dos identificadores com nome completo, número de estudante,
número de identificação fiscal e nome do curso, é da responsabilidade do estudante,
assim como é a procura dos postos de carimbação.
DESTINATÁRIOS
O concurso tem como destinatários todos os estudantes de licenciatura do ISCTEIUL, inscritos em regime de tempo integral, no 1.º ano, pela 1.ª vez, e que tenham
ingressado no ISCTE-IUL por via do Concurso Nacional de Acesso.
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PRAZO
O concurso tem lugar no dia 19 de setembro de 2019, com início às 9h00 e términus
às 17h30.
COMO CONCORRER
Os estudantes que pretendam participar no concurso devem:
1) Proceder ao respetivo check-in, até às 11h00 do dia 19 de setembro de 2019,
junto da Receção do Edifício II.
2) Após o check-in, preencher o identificador que lhes foi atribuído, sendo este,
pessoal e intransmissível, e de uso obrigatório durante todo o evento.
3) Sempre que participem nas atividades identificadas no verso do identificador,
procurar os postos de carimbação para efetivarem o carimbo dos respetivos
identificadores.
4) Introduzir os identificadores na tômbola.
APURAMENTO DO VENCEDOR
1) O apuramento dos vencedores é efetuado através da extração de 10
identificadores de entre o conjunto dos identificadores introduzidos na
tômbola existente no pátio 1 do campus do ISCTE.
2) A extração é pública e os vencedores anunciados no momento.
3) Caso o estudante cujo identificador tenha sido extraído não esteja presente
no recinto aquando do anúncio do nome, perde o direito ao prémio e procedese a nova extração.
4) Perde, igualmente, direito ao prémio, o estudante cujo identificador não
obedeça aos requisitos exigidos pelo presente Regulamento.
ELEGIBILIDADE
É elegível para receber o prémio o estudante que, tendo colocado na tômbola o
respetivo identificador, cumpra, cumulativamente, as seguintes condições:
a) O identificador se apresente devidamente preenchido com nome completo,
número de estudante, número de identificação fiscal e curso que vai
frequentar.
b) O identificador se encontre devidamente carimbado com os 6 carimbos
relativos aos 6 postos de carimbação diferentes.
c) Esteja presente no recinto no momento da extração e anúncio dos
vencedores.
d) Tenha na sua posse documento de identificação que comprove os dados
registados no identificador.
PRÉMIO
O concurso atribui 10 prémios, a atribuir da seguinte forma:
a) Do 10.º ao 2.º identificador retirado da tômbola: 1 máquina fotográfica Instax
com recarga
b) Ao 1.º identificador retirado da tômbola: 1 computador portátil
DÚVIDAS E OMISSÕES
Eventuais dúvidas ou omissões serão resolvidas pela reitoria.
ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO
A participação no concurso implica total conhecimento e aceitação do presente
regulamento.
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