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.
Com os olhos postos no futuro, o CONCURSO DE FOTOGRAFIA BELEZAS DO
PAMPA 2018 pretende acompanhar todas estas mudanças, estimular e promover
a atividade fotográfica através da observação e proteção da natureza no Brasil.
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. Convidamos a participar da primeira edição do concurso
de 2018 e a partilhar conosco a sua visão e as suas experiências, tendo como
destino o Município de Aceguá - RS!

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA
A inscrição terá de ser obrigatoriamente submetida por e-mail
(cultura@acegua.rs.gov.br) através da Ficha de Inscrição que deverá ser
preenchida, assinada e digitalizada.
A
Ficha
de Inscrição poderá
ser
solicitada
através
do
e-mail
cultura@acegua.rs.gov.br ou baixada através do site do município
www.acegua.rs.gov.br a partir de 12/03/2018.
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PRÊMIOS
Categorias A, B e C
1º Classificado – Troféu 1º colocado em cada categoria.
2º Classificado – Troféu 2º colocado em cada categoria.
3º Classificado – Troféu 3º colocado em cada categoria.
1º ao 10º classificados de cada categoria – Exposição na Sede do Município
de Aceguá no Hall de entrada pelo período de 10 dias.
CATEGORIA A - AGRICULTURA
A agricultura permite a existência de aglomerados humanos com muito maior
densidade populacional que os que podem ser suportados pela caça e coleta.
Houve uma transição gradual na qual a economia de caça e coleta coexistiu com
a economia agrícola: algumas culturas eram deliberadamente plantadas e outros
alimentos eram obtidos da natureza. (retirado do wikipédia).
Temos que cada vez mais, valorizar a agricultura e a fotografia é um dos meios
para passar a mensagem. Vivemos um ciclo de viragem, em que as pessoas estão
começando a olhar para as terras como um dos meios de diminuir os custos e
também como forma de aliviar o stress diário, da vida agitada do dia-a-dia.
Exemplo disso é a aposta nas Hortas Urbanas e o crescente consumo dos
produtos biológicos.

CATEGORIA B – FOTOGRAFIA MACRO
A fotografia Macro é a fotografia de pequenos seres, objetos ou detalhes que
nos passam normalmente despercebidos. Utilizando objetivas especificas, a
técnica está delimitada pela captura de imagens em escala natural ou aumentada
em cerca de dez vezes no seu tamanho natural (entre 1:1 e 10:1 de ampliação).
Por outro lado, muitas fotos são obtidas à distância, com o uso de teleobjetivas
para captura da imagem, e nem por isso a foto capturada deixa de ser uma
macrofotografia. Muitos também utilizam tubos de extensão, Anel de reversão,
Tripé, Disparador remoto, Flash de anel e Anéis adaptadores step up e step down.

CATEGORIA C - AVES
Aves são uma classe de seres vivos vertebrados endotérmicos caracterizada pela
presença de penas, um bico sem dentes, oviparidade de casca rígida, elevado
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metabolismo, um coração com quatro câmaras e um esqueleto pneumático
resistente e leve.
As Aves são animais lindíssimos, quer pelas suas cores, quer pela forma como
voam e nos transmitem liberdade. Desde o mais pequeno ao maior passeriforme,
passando pelas aves noturnas e as rapinas, eternize momentos e voe pelas
nuvens trazendo consigo o brilho de cada olhar que elas nos transmitem.

ELEGIBILIDADE






Concurso aberto a fotógrafos profissionais e amadores residentes no
Brasil, independentemente da sua idade, gênero ou nacionalidade.
Para os candidatos com menos de 18 anos de idade é requerida
autorização de um dos pais ou do seu representante legal, que poderá ser
preenchida de próprio punho e enviada por e-mail junto com a Ficha de
Inscrição.
Os candidatos de nacionalidade estrangeira devem apresentar
comprovativo do certificado de residência no Brasil.
Todas as imagens concorrentes deverão ter sido fotografadas dentro da
sede do Município, sendo necessário informar no momento do cadastro a
localidade, data e horário, bem como um breve histórico da foto de forma
sucinta sobre a imagem capturada que poderá ser utilizada futuramente
no momento da exposição fotográfica.

INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO












A inscrição se dará de forma gratuita.
Só serão admitidas fotografias tiradas em território nacional, num limite
de 3 fotografias (uma por cada categoria A, B e C).
A mesma fotografia não pode ser submetida a mais do que uma categoria.
As fotografias que não indiquem claramente a categoria a concurso serão
excluídas.
Só serão admitidos trabalhos originais (o concorrente deverá deter os
respetivos direitos de autor).
Não serão admitidos trabalhos que já tenham sido submetidos ou
premiados noutros concursos.
Não serão aceitas 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, bem como os seus familiares em primeiro grau, estão
impedidos de participar no concurso.
Os concorrentes premiados poderão ser contatados por telefone, se a
Organização entender necessária a confirmação de alguma informação
disponibilizada.
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Para efeitos de publicação ou exposição das fotografias, a organização
pode solicitar aos concorrentes premiados que disponibilizem imagens
com maior resolução.

REQUISITOS TÉCNICOS










Envio obrigatório das fotografias e da documentação para o endereço de
e-mail cultura@acegua.rs.gov.br, em pastas específicas identificando
cada categoria.
Em formato RAW, Tiff ou JPG.
Fotografias a cores ou monocolores.
É proibido participação de imagens capturadas a partir de drones.
As fotografias poderão ser acompanhadas de uma memória descritiva
onde conste título, legenda da fotografia e categoria a que concorre (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.
As 10 melhores fotografias selecionadas deverão ser entregues na Sede
da Prefeitura Municipal de Aceguá de forma impressa, em Lona,
obedecendo as seguintes proporções de tamanho 50 x 80 centímetros,
sendo admitido a fotografia de forma Horizontal ou Vertical.

DOCUMENTAÇÃO





Inscrição online
Fotocópia digitalizada do CPF, RG e comprovante de residência.
Ficha de inscrição digitalizada, depois de preenchida e assinada enviadas
por e-mail para cultura@acegua.rs.gov.br.
Os concorrentes menores deverão juntar declaração que poderá ser de
próprio punho do responsável autorizando a participação do menor no
concurso. A autorização deverá estar assinada e junto com ela
acompanhar a fotocópia do documento de identidade do responsável. Esta
documentação deverá ser enviada por e-mail cultura@acegua.rs.gov.br.

NOTA: Será pedido um comprovativo de identificação aos concorrentes
premiados na entrega dos trabalhos impressos.

RECEÇÃO DAS CANDIDATURAS


De 12/03/2018 a 31/03/2018.
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O dossiê de Candidatura (comprovativo + documentação + fotografias)
deverá ser diretamente enviado para o endereço de correio
eletrônico cultura@acegua.rs.gov.br.
Caso o tamanho do ficheiro das fotografias exceda o limite máximo
permitido no e-mail, este deverá ser enviado através dos suportes,
WeTransfer ou outra ferramenta semelhante, ou entregue em pendrive na
sede da Prefeitura Municipal de Aceguá aos cuidados da comissão
organizadora do concurso fotográfico.
A cada candidatura será atribuído um número de identificação que será
enviado por e-mail aos concorrentes, após recepção do dossiê de
candidatura.
A Comissão Organizadora do Concurso Fotográfico não se responsabiliza
por qualquer deterioração apresentada pelos trabalhos entregues.

CONDIÇÕES GERAIS
PERÍODO DE CANDIDATURA


De 12 de março a 31 março de 2018.

NOTIFICAÇÃO AOS VENCEDORES



Os premiados das categorias A, B e C serão notificados através de e-mail
até ao dia 04 de abril de 2018.
Após o recebimento de notificação de selecionado entre os 10 melhores
trabalhos o concorrente deverá entregar a imagem impressa em LONA
com 50x80 cm na Sede do Município à comissão organizadora do concurso
até o dia 09 de abril de 2018 às 15:00 horas.

EXPOSIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS


Durante a exposição pública das 10 melhores fotografias de cada categoria
selecionadas no concurso fotográfico que iniciará as 10:00 horas do dia
13/04/2018 na Sede da Prefeitura Municipal de Aceguá a população
poderá votar na fotografia que mais gostar e esses votos serão
computados até as 14:00 horas do dia 24 de abril de 2018.
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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 indenização aos participantes.
Qualquer situação não prevista no presente regulamento será resolvida de
acordo com a legislação em vigor.
A participação no concurso implica a aceitação automática de todas os
pontos do presente regulamento e condições gerais.

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
Todos os esclarecimentos deverão ser solicitados através do endereço
eletrônico cultura@acegua.rs.gov.br.
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Ficha de Inscrição
Inscrição de 1 a 3 fotografias [1 fotografia por categoria]
Nome

Telefone :
Endereço:
Título da fotografia da Categoria A (Agricultura)

Título da fotografia Categoria B (Macrofotografia)

Título da fotografia da Categoria C (Aves)

Li e aceito o regulamento do concurso.


Li e aceito o regulamento do concurso e responsabilizo-me pela originalidade das
fotografias.
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