Regulamento para o 1.º Concurso de Fotografia APP
•

Introdução

O concurso de fotografia subordinado ao tema – “O Mutualismo “é organizado pela APP – Associação
Mutualista em Coimbra.
Para a sua realização é constituído um Júri é presidido por um fotografo de renome no mundo da
fotografia.
•

Objetivo e Tema

Este concurso tem como primeiro objetivo aberto à participação dos Associados da APP e do público em
geral, com o objetivo de promover um conhecimento mais profundo sobre o Mutualismo e apelar à
participação nas iniciativas sociais da empresa.
1.
1.1
1.2
1.3

Destinatários
- Este concurso destina-se a amadores, profissionais e amantes de fotografia.
- Não poderão concorrer os membros do júri bem como os seus familiares em 1º grau.
- Não poderão concorrer colaboradores d´A Previdência Portuguesa

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Prazos e Regras
- O prazo para inscrição e envio das fotografias a concurso decorre até 31 de dezembro.
- Serão aceites um mínimo de 1 e um máximo de 3 fotografias por autor.
- Os resultados serão anunciados a 11 de janeiro de 2021
- A exposição decorrerá entre 11 e 28 de janeiro.
- A inscrição no concurso não tem qualquer custo.

3.
Material para Concurso
3.1
- Só serão admitidas imagens enviadas para o endereço geral@aprevidenciaportuguesa.pt com os
seguintes requisitos:
1.
Formato: JPG
2.
Dimensão mínima de 1920 pixéis na medida maior (largura ou altura)
3.
Resolução mínima de 300 dpi’s
4.
As fotografias podem ser a cores ou preto e branco.
4.1 - As imagens a concurso devem ser acompanhadas por título e/ou legenda, introduzida no respetivo
campo do formulário, identificadas numericamente.
4.2 -Não poderão ser apresentadas obras cujos direitos de autor não pertençam integralmente e sem
exceção ao participante devendo este preencher a parte do formulário respeitante à autoria.

4.
4.1
4.2

Júri
- Os elementos do júri serão divulgados no momento do anúncio dos premiados.
- As decisões dos júris são soberanas e solidárias, não sendo admitido recurso.

5.
Divulgação dos resultados
5.1
- Os resultados serão divulgados no dia 11 de janeiro de 2021, por email para os participantes, nas
redes sociais e no site da APP.
5.2
- A entrega de prémios decorrerá no dia da inauguração da exposição.
6.
6.1
6.2

Prémios
- Os prémios serão atribuídos segundo a maior originalidade e qualidade das fotografias.
- Os prémios são:
1º Classificado: 1000€ em material fotográfico
2º Classificado: 500€ em material fotográfico
3ª Classificado: 250€ em material fotográfico

7.
Utilização de Imagens
7.1
- Ao participarem, os autores das fotografias, cedem os direitos de reprodução das imagens tanto
para promoção do concurso nas redes sociais e nos sites da APP, como para publicitar o presente e futuros
concursos fotográficos da organização, não sendo a APP obrigada a pagar qualquer remuneração ao seu
autor.
7.2
- Qualquer outra utilização das imagens, será objeto de acordo entre o autor das mesmas e a A
Previdência Portuguesa.
Graça Calisto

