Jovem consumidor
REGULAMENTO
1. A FENACOOP – Federação Nacional das Cooperativas de Consumidores, FCRL, com
sede na Rua Santos Dumont, nº 57, 2º Esq., 1050-202 Lisboa e as suas Associadas e
referidas no ponto 7 vai realizar em 2009/2010, o 17º Concurso “O Jovem Consumidor”,
subordinado ao tema do Consumo e a Obesidade, cujo lema é: “A Comer e a Aprender”;
2. Se estás no 1º, 2º ou 3º ciclo e tens idade compreendida entre os 6 e os 16 anos, podes
participar;
3. Os trabalhos a enviar, sob a forma de desenho – em papel cavalinho formato A4 –
devem ser subordinados ao tema acima referido;
4. A técnica a utilizar é livre, desde que não utilizes elementos complementares, que não
sejam “escritos”, tais como, purpurina, algodão, recortes de papel, etc.;
5. Os participantes serão agrupados pelos seguintes escalões etários:
Escalão A : Dos 6 aos 10 anos
Escalão B : Dos 11 aos 16 anos
6. Os Jovens participantes só podem concorrer ao concurso com um trabalho devendo
indicar no verso da folha, o nome, idade, morada completa e telefone e ainda o nome da
Escola que frequenta e a respectiva morada e nome do(a) Professor(a);
7. O prazo limite para entrega dos desenhos será dia 22 de Fevereiro de 2010, podendo
ser entregues na Loja COOP mais próxima da tua residência ou enviados pelo correio, em
envelope fechado, endereçado para o 17º Concurso “O Jovem Consumidor”, para morada
sede de uma das Cooperativas a seguir indicadas:
− Pluricoop – Cooperativa de Consumo, CRL
Av. António Sérgio s/n, 2910-404 Setúbal
− Cooperativa União Familiar Operária de Consumo e Produção de Ramalde, CRL
Rua Dr. Pedro de Sousa n.º 725, 4100-392 Porto
− Cooperativa de Consumo Proletário Alentejano, CRL
Largo Duques de Beja n.º 7/9, 7800-134 Beja
8. O processo de apuramento será assegurado por júri constituído por cada Cooperativa
identificada no ponto 7, que procederá do seguinte modo:
a) Em cada um dos escalões, seleccionará 10 trabalhos finalistas, aos quais atribuiremos
uma lembrança e um diploma de participação;
b) De entre os trabalhos finalistas, elegerá o(a) vencedor(a) de cada um dos escalões,
sendo-lhes atribuido os seguintes prémios:

Escalão A e Escalão B - Material Lúdicodidático no valor de 200€;
c) A Escola a que pertence cada vencedor, será premiada com Material Lúdicodidático no
valor de 250€, a acordar com a respectiva Escola;
d) O(A) professor(a) correspondente ao trabalho premiado receberá um VALE DE
COMPRAS no valor de 50 € a descontar na
da própria Cooperativa;
9. A FENACOOP fica autorizada a enviar para o Concurso Mundial promovido pela
Associação IE-NO-HIKARI, do Japão os trabalhos vencedores de cada escalão e de cada
Cooperativa Associada identificada no ponto 7;
10. A entrega dos prêmios realiza-se no dia 15 de Março de 2010 pelas 15:30h, na sede
social da Cooperativa indicada no ponto 7. Teremos à espera de todos uma agradável
tarde de convívio e exporemos os trabalhos finalistas;
11. Os trabalhos não serão devolvidos e todos os direitos ficam pertença da FENACOOP,
para onde as Cooperativas identificadas no ponto 7 enviarão os trabalhos premiados até
ao final do mês de Março;
12. A decisão do Júri de cada Cooperativa é irrevogável.

O JOCA é um Jovem Consumidor Atento ao que se passa à sua volta em
termos sociais, culturais e ambientais.
Queres pertencer ao Clube JOCA? Para isso participa no concurso ou na
vida da tua Cooperativa de Consumo

