REGULAMENTO
Concurso de Fotografia
“As Árvores da minha Terra ”

1. Apresentação
No âmbito do Programa Erasmus +, o Clube da Floresta da Escola Secundária de FAFE
promove a realização de um concurso de fotografia, subordinado ao tema As Árvores da
minha Terra”.
O concurso irá decorrer de 20 de novembro a 20 de fevereiro de 2019.
Os objetivos do concurso são:

1.1. Consciencializar a comunidade para a importância das Florestas como património das
populações.

1.2. Utilizar a fotografia como instrumento de comunicação global sobre a Floresta numa
exposição a realizer na Escola Secundária de Fafe.

2. Público-alvo
2.1. O concurso destina-se a todos os alunos da escola Secundária de Fafe.
2.2. É proibida a participação de qualquer membro do júri do concurso e das pessoas da
organização.

3. Natureza dos Trabalhos
3.1. São aceites fotografias em formato 15x10 em suporte papel, a cores ou preto e branco,
entregues no PBX, em envelope fechado.
3.1. Todas as fotografias a concurso deverão ser remetidas em format digital para o Clube da
Floresta, através do endereço eletrónico erasmusaef@gmail.com.

4. Condições de candidatura
4.1. Para poderem participar neste concurso, os interessados devem observar as seguintes
condições de participação:
5.1.1 Deverão concorrer em nome individual.
5.1.2. Cada candidatura apresentada poderá concorrer com um máximo de 3 trabalhos (3
fotos).

5.2. A entrega dos trabalhos ficará a cargo do concorrente.
5. Os interessados que queiram concorrer deverão preencher o formulário de inscrição que
será disponibilizado no PBX e no site do Agrupamento.

6. Participação no concurso
6.1. Os participantes deverão entregar a(s) fotografia(s) num envelope devidamente
fechado, com indicação no seu exterior do número de fotografias entregues e do
pseudónimo com que vão concorrer.

6.2. Dentro deste mesmo envelope deverá ainda constar um outro envelope, igualmente
fechado contendo a ficha de inscrição devidamente preenchida e identificada por fora
com o respetivo pseudónimo, que só será aberto após decisão do júri.

6.3. No verso de cada fotografia terá que estar obrigatoriamente o pseudónimo do autor e
o título da fotografia.

7. Reprodução e Manipulação
7.1. O Clube da Floresta reserve-se o direito de reproduzir e utilizar as fotografias para os mais
diversos fins editoriais, expositivos ou outros sem qualquer contra partida monetária ou de
outra natureza

7.2.
8. Calendarização
8.1. Os trabalhos deverão ser entregues no PBX da Escola Secundária de Fafe, de segunda
a sexta-feira, das 9h às 18h, até ao dia 20 de fevereiro de 2019.

8.2. O anúncio dos vencedores será feito em data a definir pelo Clube da Floresta do
Agrupamento de Escolas de Fafe.

8.3. Os nomes dos respetivos vencedores serão divulgados nos sites do Agrupamento.
9. Critérios de Apreciação
9.1. A apreciação dos trabalhos é feita com base nos seguintes critérios:
 Adequação da fotografia ao respetivo tema;
 Originalidade;
 Criatividade;
 Domínio da técnica utilizada;
 Qualidade da apresentação.
10. Júri
10.1. O júri será composto por três docents do Clube da Floresta e por um elemento ligado à
área da fotografia e um representante do Agrupamento de Escolas de Fafe.

10.2. A responsabilidade da resolução dos casos omissos no presente documento será do
do Clube da Floresta e do Agrupamento de de Fafe.

11. Prémios
11.1. Serão premiadas 3 fotografias e os respetivos vencedores serão premiados.
11.2 As fotografias vencedoras serão impressas com o nome do respetivo fotógrafo ou
pseudónimo para a realização da exposição.

11.3. Haverá para todos os concorrentes diplomas de participação.
11.4. A cerimónia da entrega de diplomas/prémios e exposição dos trabalhos terá lugar em
data a definir pelo Clube da Floresta e Agrupamento de Escolas deFafe sendo que todos os
concorrentes serão informados antecipadamente no sentido de participarem no evento.
Para qualquer esclarecimento ou dúvida, os interessados deverão contactar:
Clube da Floresta
Escola Secundária de Fafe
Avenida da Liberdade, Fafe 4820-118
ou
E-mail: erasmusaef@gmail.com

