CONCURSO DE FOTOGRAFIA “A NOSSA ÁGUA”
Concurso de fotografia Dia da União – 22 de Junho O crescimento sem precedentes da cultura
da fotografia, em especial na Internet e nas redes sociais, faz cada vez mais da fotografia um
dos principais e mais acessíveis meios de comunicação a nível global. O Agrupamento de
Escuteiros nº 331 de S. Dâmaso e a União das Freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião,
com os olhos postos no futuro e presente, pretendem acompanhar todas estas mudanças e
estimular, promovendo a actividade fotográfica através da observação e protecção do
património na cidade de Guimarães com o CONCURSO DE FOTOGRAFIA “A NOSSA ÁGUA”. O
tema escolhido é pois; “ a nossa água”. Por isso convidamos os concorrentes a fotografarem
no espaço público elementos centrais como: a fonte, o chafariz, o tanque, o lavadouro e o
bebedouro, existentes na área da União das Freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião.
Dirigimo-nos a toda a comunidade de “fotógrafos” amadores e profissionais que pretendam
ver os seus trabalhos expostos e avaliados pela sua qualidade, inovação e criatividade.
Convidamo-lo a participar na edição de 2018 e a partilhar connosco a sua visão e as suas
experiências!

Regulamento
CONDIÇÕES DE CANDIDATURA
A inscrição terá de ser obrigatoriamente submetida pela Internet para:
geral@ufcidadeguimaraes.com, no qual terá que mencionar nome completo e data de
nascimento do concorrente.
Concurso aberto a “fotógrafos”, residentes na União das Freguesias de Oliveira, São Paio e São
Sebastião, independentemente da sua idade, género ou nacionalidade.
Para os candidatos com menos de 18 anos de idade é requerida autorização de um dos pais ou
do seu representante legal.
Os candidatos de nacionalidade estrangeira devem apresentar comprovativo de residência.
INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO
A inscrição é gratuita.
Serão atribuídos três prémios não acumulativos, para os classificados do 1º, 2º e 3º lugar.
Só serão admitidas fotografias tiradas em território da União das Freguesias de Oliveira, São
Paio e São Sebastião, num limite de 3 fotografias, por concorrente.
Só serão admitidos trabalhos originais (o concorrente deverá deter os respectivos direitos de
autor).
Não serão admitidos trabalhos que já tenham sido submetidos ou premiados noutros
concursos.

Não serão aceites fotografias manipuladas digitalmente que incluam molduras, assinaturas,
datas ou outros dados, bem como efeitos inseridos sobre a imagem.
São admitidos ajustes, como por exemplo brilho, saturação, contraste ou nitidez, remoção de
pequenos spots ou reenquadramentos.
Os membros do júri, trabalhadores, colaboradores ou membros do Executivo da União das
Freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião, estão impedidos de participar no concurso.
Os concorrentes premiados poderão ser contactados por telefone, se a Organização entender
necessária a confirmação de alguma informação disponibilizada.
Para efeitos de publicação ou exposição das fotografias, a organização pode solicitar aos
concorrentes premiados que disponibilizem imagens com maior resolução.
A selecção das fotografias terá em consideração critérios estéticos da imagem, criatividade,
originalidade e enquadramento no tema do concurso.
REQUISITOS TÉCNICOS
Envio obrigatório das fotografias e da documentação para o endereço de e-mail
geral@ufcidadeguimaraes.com, em pastas identificativas.
Em formato RAW, Tiff ou JPG.
Fotografias a cores ou monocolores.
As fotografias poderão ser acompanhadas de uma memória descritiva onde conste título,
legenda da fotografia (o fotógrafo pode indicar o local, o motivo fotografado, a data em que
foi feito, o registo fotográfico ou outra informação que considere relevante).
O nome do ficheiro deverá ser o título da fotografia e não poderá identificar o autor da
fotografia.
NOTA: Será pedido um comprovativo de identificação aos concorrentes premiados.
RECEÇÃO DAS CANDIDATURAS
Das 9h00 do dia 3 de Junho às 19h00 do dia 15 de Junho de 2018.
O dossier de Candidatura (documentação + fotografias) deverá ser directamente enviado para
o endereço de correio eletrónico geral@ufcidadeguimaraes.com.
Caso o tamanho do ficheiro das fotografias exceda o limite máximo permitido no email, este
deverá ser enviado através dos suportes WeTransfer ou outra ferramenta semelhante.
A cada candidatura será atribuído um número de identificação que será enviado por e-mail aos
concorrentes, após recepção do dossier de candidatura.

O Agrupamento de Escuteiros nº 331 de S. Dâmaso e a União das Freguesias de Oliveira, São
Paio e São Sebastião, não se responsabilizam por qualquer deterioração apresentada pelos
trabalhos entregues.

CONDIÇÕES GERAIS
Os premiados serão notificados através de e-mail até ao dia 20 de Junho de 2018.
A entrega de prémios será na sessão solene do “Dia da União”, dia 22 de Junho às 21h00 na
Sociedade Martins Sarmento e será realizada uma exposição com os trabalhos a concurso, em
data e local a determinar.
DIREITOS
Os concorrentes, ao garantirem a autoria das fotografias a concurso, responsabilizam-se pelo
seu conteúdo, publicação e exposição.
Nos casos de apresentação de fotograﬁas com pessoas, o concorrente garante ter autorização
das mesmas para a sua publicação e exposição.
A organização tem o direito de utilizar as fotografias premiadas, de modo não exclusivo, em
todos os meios de comunicação e redes sociais, referindo sempre o nome do seu autor.
Os concorrentes autorizam a divulgação das fotografias e informações conexas no âmbito de
quaisquer suportes ou veículos de promoção e divulgação do concurso.
Os direitos do autor serão garantidos nos termos do Código do Direito de Autor e Direitos
Conexos.
A organização pode suspender ou anular o concurso, sob qualquer fundamento, não sendo
concedida qualquer indemnização aos participantes.
Qualquer situação não prevista no presente regulamento será resolvida de acordo com a
opinião do Juri.
A participação no concurso implica a aceitação automática de todos os pontos do presente
regulamento e condições gerais.

