
REGULAMENTO 5º Concurso de Fotografia, patrocinado pela ALE1. O Concu 

 



 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

1.1 O 1º Concurso de Fotografia “Minha Terra” será realizado pela Secretaria Municipal da 

Educação e Cultura, através do Governo Municipal de Três Palmeiras Gerando Oportunidades e 

Desenvolvimento no período de 13/05/2015 à 28/09/2015. 

 

 

PARTICIPAÇÃO  

1.2. Este concurso cultural é aberto a fotógrafos amadores, residentes no município de Três 

Palmeiras. 

1.3. Os inscritos poderão participar até com três (3) fotografias, no entanto somente uma (1)  

poderá ser premiada. 

1.4. As doze melhores fotos do concurso serão publicadas no calendário de eventos de 2016 do 

município, no site da prefeitura e farão parte de uma exposição na Feicat 2015. Os autores receberão 

premiação na forma dos itens 1.15 e 1.16 deste Regulamento. 

 

TEMA  

1.5. Os temas que podem ser fotografados abrangem: ESPAÇOS URBANOS, ESPAÇOS RURAIS, 

ARTE E CULTURA. 

 

REQUISITOS 

1.6. As fotos encaminhadas deverão ser inéditas e de autoria do participante inscrito e 

obrigatoriamente devem ter ser tiradas no território do município, não podendo ter sido publicadas em 

redes sociais ou premiadas anteriormente. 

1.7. As fotografias inscritas, sejam elas oriundas de máquina convencional ou digital, deverão ser 

enviadas para seleção em arquivo digital formato JPG, com tamanho máximo de 1MB e resolução máxima 

de 2.000 pixels no maior lado da imagem. 

1.8. Para serem aceitas, as fotos não poderão conter imagens obscenas; bem como não poderão 

mostrar palavras de baixo calão, palavrões ou ofensas. Também não serão aceitas Fotomontagens criadas 

a partir de softwares gráficos como o Photoshop, fotos com marcas de eventos, empresas, instituições, 

entre outras organizações, assim como imagens contendo textos. 

1.9. Igualmente, a imagem que demonstrar qualquer tipo de discriminação por conta de raça, 

cor, sexo, nacionalidade ou origem étnica, será desclassificada.  



1.10. As imagens que envolverem a exposição de pessoas, que não o participante inscrito, 

deverão estar acompanhadas da licença de uso por parte destes, sob pena de desclassificação. 

INSCRIÇÃO 

1.11. As inscrições para o Concurso Fotográfico serão realizadas de 13 de maio a 28 de setembro 

de 2015, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

1.12. A inscrição no Concurso Fotográfico, apenas será efetivada mediante o recebimento da(s) 

fotografia (s) e acompanhadas da ficha de inscrição (anexo 01). 

1.13 Os aspectos legais que envolvem pessoas e propriedades de terceiros, são de inteira 

responsabilidade dos participantes, devendo comprovar a disposição através da autorização (anexo 2). 

1.14. A inscrição no concurso implica na aceitação total por parte dos interessados das 

disposições contidas no presente regulamento. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora. 

PREMIAÇÃO  

1.15 Este concurso premiará dentre todas as participações recebidas, apenas 12 (doze) 

fotografias no total, selecionadas em ordem de classificação. 

1.16 Os (doze) prêmios desse concurso serão distribuídos conforme as seguintes cláusulas: 

1º Prêmio: R$ 300,00  7º Prêmio: R$ 50,00 

2º Prêmio: R$ 150,00  8º Prêmio: R$ 50,00 

3º Prêmio: R$ 100,00  9º Prêmio: R$ 50,00 

4º Prêmio: R$ 50,00  10º Prêmio: R$ 50,00 

5º Prêmio: R$ 50,00  11º Prêmio: R$ 50,00 

6º Prêmio: R$ 50,00  12º Prêmio: R$ 50,00 

 

AVALIAÇÃO 

1.17. A avaliação das fotografias será realizada entre os dias 01 e 02 de outubro de 2015. Apenas 

serão avaliadas as fotografias que forem enviadas nas especificações constadas nos itens 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 

1.10. 

1.18. O resultado do concurso de fotografia “Minha Terra” será divulgado no dia 09 de outubro de 

2015 através dos meios de comunicação locais e regionais. 

1.19. A comissão julgadora será formada por cinco representantes, que selecionará as 12 (doze) 

melhores fotos obedecendo aos seguintes critérios:  

* Tema do concurso: “Minha Terra”,  

* Qualidade da foto, 

* Composição Artística, 

* Iluminação. 


