Quiz “Aniversário da integração na REG”
Regulamento
1. Duração do Quiz:
Manhã do dia 21 de março.
2. Objetivos:
O objetivo deste Quiz é celebrar/assinalar o aniversário da integração do Geoparque Açores na Rede de
Geoparques e promover, junto do público em geral, o Geoparque Açores e o património natural, com
destaque para o património geológico incentivando o seu usufruto e conhecimento sobre alguns
aspetos.
3. Funcionamento do concurso:
O Quiz consiste na partilha de questões, na página do Facebook do Geoparque Açores - Geoparque
Mundial da UNESCO. O primeiro concorrente a responder corretamente a todas as questões, num só
comentário, será o(a) vencedor(a).
O vencedor será anunciado ao final do dia, na página do Facebook do Geoparque Açores- Geoparque
Mundial da UNESCO.

4. Como participar:
Poderá participar no concurso respondendo às questões colocadas no Facebook do Geoparque Açores Geoparque Mundial da UNESCO, na data e horário acima indicada.
Os funcionários e colaboradores do Geoparque Açores-Geoparque Mundial da UNESCO, não poderão
participar neste concurso.
5. Prémios:
O prémio consiste numa inscrição grátis para a 14ª conferência Europeia de Geoparques a realizar-se de
7 a 9 de Setembro, em Ponta Delgada (mais informações em www.egnazores2017.com/).
O/A vencedor/a será anunciado no Facebook e contactado por mensagem privada para indicação do
prémio.

Quiz “Anniversary of the integration into the EGN”
Regulation
1. Period of the Quiz:
nd
Morning of the 21 March.
2. Aims:
The purpose of this Quiz is to celebrate the anniversary of the Azores Geopark integration in the
European Geopark Network and to promote, to the general public, the Azores Geopark as well as the
natural heritage, with emphasis on the geological heritage, encouraging its usufruct and knowledge
about some aspects.

3. Contest operation:
The Quiz consists of sharing questions (three), on the Azores Geopark – UNESCO Global Geopark
Facebook page. The first contestant who answers correctly all the three questions, in one only
comment, will be the winner.
The winner will be announced at the end of the day on the Facebook page of the Azores Geopark UNESCO Global Geopark.
4. How to participate:
You can participate in the contest by answering the questions posted on the Azores Geopark - UNESCO
Global Geopark Facebook page, at the above mentioned date and time.
Employees and collaborators of Azores Geopark – UNESCO Global Geopark, may not participate in this
contest.

5. Awards:
th
th
th
The prize is a free registration for the 14 European Geoparks Conference, to be held from 7 to 9
September, in Ponta Delgada (more information at www.egnazores2017.com/).
The winner will be announced on Facebook and contacted by private message to indicate the prize.

