
RALLY MERCOSUL 2019 AVENTURA



RALLY FOTOGRÁFICO
REGULAMENTO



QUEM PODE PARTICIPAR?

TODOS PODEM PARTICIPAR!

A partir de hoje...
Cada equipe deverá criar uma conta no Instagram e diariamente postar 
imagens da viagem, além de cumprir algumas tarefas que poderão fornecer 
pontos extras.

- É obrigatório participar? Não. 
- Mas tem certeza? Vai ser muito legal!



COMO PARTICIPAR?

Primeiro você deve criar uma nova conta no 
Instagram para a sua equipe!

Nome da equipe: rm2019.NOME

ATENÇÃO: 
Não é válido o uso de uma conta já existente. 



SEGUIR OS NOSSOS PERFIS:

Então você deve seguir o perfil do 
@territoriamarok e @rallymercosul no 
Instagram!

ATENÇÃO: 
Se não seguir nossos perfis, será 
desclassificado!



PERFIL PÚBLICO

Feito isso, atualize o perfil da conta de sua 

equipe para PÚBLICO, assim todos poderão ver 

as suas postagens. Para isso, deixe o botão de 

Conta privada desativado.



TEMA DIÁRIO

Durante o jantar do dia anterior, após a 
premiação, será divulgado o TEMA para a foto do 
dia seguinte!



AS 5 REGRAS DA LEGENDA

Identifique o dia da sua foto1.
2.
3.
4.

Marque o Perfil do Território Amarok

Marque o Perfil do Rally Mercosul

Não se esqueça #territorioamarok

Por último #rallymercosul20195.

DIA  1

@territorioamarok

@rallymercosul

#territorioamarok

#rallymercosul2019





LIMITE DE POSTAGEM

Sua equipe pode postar até 3 fotos por dia, a que tiver mais curtidas será A FOTO que 
concorrerá. O critério de desempate será o número de comentários.



LIMITE DE HORÁRIO

Fique atento!

As fotos devem ser postadas durante o dia, 
teremos sinal de celular em vários locais que 
visitaremos.

Limite de horário para postagem: 17h
Apuração: 18h

17:00h



CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

1 CURTIDA = 2 PONTOS

1 COMENTÁRIO = 3 PONTOS

MÉDIA NOTA FOTÓGRAFOS = 5 PONTOS



NOTA DOS FOTÓGRAFOS

Dois fotógrafos profissionais irão avaliar a 
foto da sua equipe e irão atribuir uma 
nota de 0 a 10.  

A média das duas notas será multiplicada 
por 5 e somada aos outros critérios.

??

A identidade os fotógrafos será revelada apenas na premiação final!



PONTOS EXTRAS

Todos os dias existirá 
uma tarefa para garantir 

pontos extras! 

NOTA FINAL = a soma dos pontos diários da melhor foto de cada equipe!

ÚLTIMO DIA:

O número de seguidores 
da equipe será somado 

a nota final!
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3 Curtidas
3 x 2 = 6 pontos

2 Comentários
2 x 3 = 6 pontos

Nota dos fotógrafos
9 + 8 = 17/2 = 8,5 x 5 = 42,5 pontos

Tarefa Extra
5 pontos

TOTAL = 59,5



PREMIAÇÃO

DIÁRIA
Todos os dias, após o jantar, 
premiaremos a melhor foto 

(melhor pontuação).

GERAL
Em nosso último jantar, 

premiaremos as 3 equipes 
que tiveram as maiores 

notas finais!

NOTA FINAL = a soma dos pontos diários da melhor foto de cada equipe!



COMECE A POSTAR JÁ!

A foto mais curtida até às 
15h do dia 06/julho receberá 
um prêmio em nosso almoço 

de confraternização!



Dúvidas?
Fique tranquilo, nós da organização iremos te auxiliar!


