Regulamento do Concurso de Fotografia “A Ver Figueiró dos Vinhos” 2021
1. Este concurso, promovido pelo Município de Figueiró dos Vinhos
juntamente com os Municípios de Saint Maximin (França) e Perkata
(Hungria), destina-se a todos os fotógrafos amadores e profissionais,
excluindo os membros do júri do mesmo. O objetivo deste concurso será
promover o Município de Figueiró dos Vinhos no âmbito regional e na
sua geminação com Saint Maximin;
2. Categoria:
• “Descobrir Figueiró dos Vinhos – Um Postal a Cores”
3. Cada participante poderá entregar até um máximo de 3 fotografias;
4. As fotografias deverão ser originais, da autoria do concorrente e
enviadas, nos moldes deste regulamento, até ao dia 30 de setembro de
2021;
5. Não serão aceites fotografias com elementos adicionados digitalmente,
embora sejam admitidos pequenos ajustes de edição de imagem;
6. Serão valorizadas em termos de avaliação, as fotografias que de alguma
forma identifiquem que a mesma foi tirada no Concelho de Figueiró dos
Vinhos;
7. A inclusão de pessoas passíveis de serem identificadas nas fotografias,
implica que o autor tenha obtido a respetiva autorização, não podendo

ser

imputadas

à

organização

quaisquer

responsabilidades

daí

obrigatoriamente

da

decorrentes;
8. Cada

fotografia

deverá

ser

acompanhada

identificação do concorrente, categoria, título e local da fotografia, assim
como a data em que foi capturada (será obrigatório que a fotografia seja
capturada no período em que decorre o concurso, caso contrário será
desqualificada), podendo também ser incluídas outras informações ou
comentários que o autor considere pertinentes;
9. O júri será constituído por três elementos externos ao mapa de pessoal
do Município de Figueiró dos Vinhos.
10. A classificação dos concorrentes, assim como a entrega dos prémios e os
certificados, realizar-se-á em local e data a designar, no último trimestre
de 2021.
11. Os prémios serão os seguintes, por categoria:
• 1º Prémio – Voucher “FNAC” no valor de 250,00€ + Voucher Estadia
“Aldeias do Xisto” – 1 noite para 2 pessoas em Turismo Rural.
• 2º Prémio – Voucher “FNAC” no valor de125,00€ + Voucher Estadia
“Aldeias do Xisto” – 1 noite para 2 pessoas em Turismo Rural.
• 3º Prémio – Voucher “FNAC” no valor de 75,00€ + Voucher Estadia
“Aldeias do Xisto” – 1 noite para 2 pessoas em Turismo Rural.

12. Os autores das fotografias autorizam o Município de Figueiró dos Vinhos
a utilizar as imagens em ações que entendam convenientes,
nomeadamente exposições, inclusão no site ou em publicações,
comprometendo-se sempre a identificar claramente os seus autores
preservando os seus direitos;
13. O Município de Figueiró dos Vinhos emitirá um certificado aos
participantes;

14. A participação neste concurso é gratuita;
15. A participação torna-se efetiva após o envio das fotografias a concurso,
por correio eletrónico para geminacaosaintmaximin@gmail.com e dos
seguintes elementos: nome, morada, telefone, endereço de correio
eletrónico até ao dia 30 de setembro de 2021, no formato JPG ou TIFF,
com, no mínimo, 3400×2600 pixéis;
16. Os participantes aceitam e comprometem-se a cumprir as normas
discriminadas neste regulamento;
17. A admissão a concurso, bem como a receção dos trabalhos será
confirmada por correio eletrónico, sendo atribuído um número
sequencial a cada concorrente. Assim, cada fotografia será identificada
pelo número de inscrição e categoria;
18. O Município de Figueiró dos Vinhos pode suspender ou anular este
concurso

por

qualquer

motivo,

comprometendo-se

a

informar

oportunamente os participantes.

Figueiró dos Vinhos, 26 de fevereiro de 2021.

