
CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Como participar

O que posso ganhar?
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No nosso exemplo, a Alena receberia 
4 pontos; três pelo rio e 1 pela criatividade.

2. Como jogar

Um telemóvel com câmara
Uma conta no Instragram

Sê criativo/a e põe o teu Seguidor em destaque dentro de vários cenários. Já seleccionámos algumas categorias 
relacionadas com o universo de Carcassonne, tais como um rio, um mosteiro ou um circo. Tira uma fotografia do 
teu Seguidor e carrega-a para o teu perfil público do Instagram.

3.Categorias e respectivos pontos

Estrada – 2 pontos
Campo – 2 pontos
Fonte – 2 pontos
Mercado– 3 pontos
Estalagem – 3 pontos
Rio– 3 pontos
Torre – 4 pontos

Estimados fãs de Carcassonne
Para celebrar os 20 anos do jogo Carcassonne, queremos convidar-te a participar no nosso concurso mundial de 
fotografia pelo Instagram. Tal como num jogo de Carcassonne, irás usar o teu seguidor para marcar pontos. Quem 
tiver mais pontos acumulados quando o concurso terminar será o vencedor. Então, o que é necessário para poder 
participar? Como é que se podem marcar os pontos? Vais encontrar as respostas aqui:

Klaus-Jürgen Wrede

1. Do que vais precisar
Um ou mais Seguidores
Um bocadinho de criatividade

Certifica-te de adicionar a seguinte informação na forma de texto:
# O que a fotografia ilustra e a categoria em que se insere
#Carcassonne20Contest
# Carcassonne20PT

Pots pujar 1 foto per cada categoria
Atribuiremos um máximo de 5 pontos por cada categoria e um máximo de 3 pontos pela criatividade.

Existem 14 categorias, indo da mais fácil para a mais difícil e valendo entre 2 e 5 pontos.

Fotografias particularmente bonitas ou criativas podem receber um máximo de 3 pontos adicionais!

Dragão – 4 pontos
Claustro– 4 pontos
Local de Património Mundial– 4 pontos
Catedral – 5 pontos
Circo – 5 pontos
Vulcão – 5 pontos
Porco – 5 pontos

#Carcassonne20PT (nacional)
Os 5 primeiros concorrentes (por pontos) irão receber, cada um, 
       1 exemplar da edição do 20º aniversário do jogo Carcassonne
#Carcassonne20Contest (internacional)
Iremos sortear 5 viagens de 3 dias à cidade de Carcassonne entre os primeiros 
20 classificados de cada país. Estão incluídas as partidas e chegadas, bilhetes de 
entrada e muito mais.

Seguidores (figuras)

Neste exemplo Joan 
rebria 4 pontos
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