1ºConcurso de Fotografia da Casa da Cultura
Olhar D’Galveias

Normas do Concurso de Fotografia
Tema do Concurso: Galveias

1. Período de Candidatura
O envio das candidaturas decorre de 25 de julho a 8 de agosto de 2017,
inclusive.
2. Elegibilidade
Tendo em conta o tema do concurso, pelo menos uma fotografia deverá ser
uma paisagem de Galveias.
O concurso é aberto a fotógrafos profissionais
independentemente da idade, género ou nacionalidade.

e

amadores,

Não poderão concorrer a este concurso os membros do júri, em baixo
indicado, bem como os seus familiares em 1º grau.
Presidente do Júri: Cristiano Dias ( C&SPhoto )
1ªVogal: Laura Sousa
2ªVogal: Tatiana Vieira
Vogal Suplente: Mariana Varela
O Presidente será substituío nas suas faltas e impedimentos pela 1ª Vogal.

3. Regras de participação
A inscrição no concurso não tem qualquer custo.
As candidaturas estão limitadas a um máximo de 3 fotografias sobre as
quais o participante detenha os respetivos e exclusivos direitos de autor.

Poderá ser solicitado aos vencedores que disponibilizem imagens com
maior resolução para publicação ou exposição das fotografias no âmbito do
concurso.
4. Requisitos técnicos
Não serão aceites fotografias com assinaturas, molduras, datas ou outros
dados.
Parâmetros como brilho, saturação, contraste e outras edições simples são
aceites, sendo consideradas como fazendo parte do processo fotográfico
normal, a cargo exclusivo de cada autor.
As fotografias devem ser enviadas preferencialmente em formato JPG com
1200 pixéis no lado maior e 72 DPI’s.
O nome do ficheiro deverá conter: 1º e último nome do concorrente, e
número da fotografia (Ex: nome.apelido_01.jpeg)
Serão admitidas fotografias a cores e a preto-e-branco.

5. Candidatura
A candidatura deverá ser enviada diretamente para o e-mail:
casadacultura.galveias@gmail.com, ou através
do WeTransfer
(https://www.wetransfer.com/) ou ferramenta semelhante.
Da candidatura devem constar os seguintes elementos:
1. Fotografias com as características descritas no ponto 4 (Requisitos
técnicos).
2. No e-mail deve constar Nome, Idade, Localidade e número de
telemóvel/telefone.
3. Cópia digitalizada do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão.
Após receção da candidatura, será atribuído a cada concorrente um número
de identificação.
Os vencedores serão notificados através de email ou telefone.

Prémios
Serão atribuídos três prémios: 1º prémio – 30 dias de entradas gratuitas no
Complexo de Piscinas Oásis Parque Galveias; 2º prémio – Duas semanas
gratuitas no Complexo de Piscinas Oásis Parque Galveias; 3º prémio –
Fotografia Impressa.
A entrega dos prémios decorrerá no dia 15 de agosto, no âmbito das Festas
em Honra de S. Lourenço.

Outras considerações
Os autores autorizam a organização a utilizar as fotografias a concurso em
todos os meios de comunicação e redes sociais relacionados com o evento,
salvaguardando sempre os Direitos de Autor, com a colocação do respetivo
nome do autor. Utilizações para outros fins necessitam da autorização
específica do autor.
Os critérios usados na avaliação das fotografias a concurso, são da
responsabilidade dos elementos do júri.
A organização pode suspender ou anular este concurso, qualquer que seja
a causa, bem como alterar o tipo de prémio a atribuir.
Todos os participantes do concurso aderem automaticamente a todas as
cláusulas do seu regulamento e condições de participação.

