
PONTO DE ENCONTRO 

COMPARTILHE SUAS DICAS CULTURAIS DE VIENA (ÁUSTRIA) 

 

REGULAMENTO  - INICIATIVA CULTURAL DE ENGAJAMENTO 

 

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) quer conectar e 
engajar os nossos associados que participarão da ECR2022 (Congresso Europeu de 
Radiologia) que acontecerá nos dias 13 a 17 de julho de 2022 na cidade de 
Viena/Áustria, ação pioneira do Colégio, incentivaremos nossos associados a 
compartilharem dicas culturais a publicar fotos ou vídeos seus perfis de dicas culturais 
sobre a cidade Viena. Esta iniciativa tem como objetivo disseminar a cultura e o 
conhecimento de ponto de turísticos, música, cultura, gastronomia, hábitos locais, artes, 
arquitetura, entre outros itens. 

 

A iniciativa cultural de engajamento “Ponto de Encontro” será divulgada no site do CBR 
na página do Núcleo CBR Sociedade | Radiologia e Cultura e também nas redes sociais 
do Colégio no perfil @CBRadiologia no Instagram, para a qual tem validade o 
regulamento a seguir: 

 

– Os participantes deverão publicar em seus perfis do Instagram: Vídeos, fotos ou 
depoimentos com dicas culturais de Viena entre os dias 02 de junho e 24 de julho de 
2022. O post deverá conter um vídeo, vídeo depoimento ou foto a com descrição da 
dica cultural da cidade de Viena (Áustria) em seu perfil próprio do Instagram (linha do 
tempo ou stories) , marcando na imagem o perfil @CBRadiologia, adicionando a 
hashtag  
#CBR #PontodeEncontroECR  #ECR22 #radiology # #vienna e completando na legenda 
a frase: “Minha dica cultural de Viena é …”,  

 

– Os participantes deverão seguir o perfil do Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem (@CBRadiologia) e da ECR (@MyESR) no Instagram. 

 

– Ao participar da iniciativa, os usuários automaticamente permitem que o CBR reposte 
sua imagem em seu perfil do Instagram (@CBRadiologia) 

 

– O período de participação na ação terá início às 9h do dia 02 de junho de 2022 e será 
finalizado às 23h59 do dia 24 de julho de 2022. 

 

– As melhores dicas serão publicadas no site do CBR e também em nosso perfil no 
Instagram (@CBRadiologia) . 
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