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CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

REGULAMENTO 

 

  
O Concurso de Fotografia é promovido pelo CCD, de forma a desenvolver atividades de carácter 
cultural que sejam transversais a todos os sócios.   
 

  
Artigo I 

  
O concurso decorre sob um tema escolhido pela direção do CCD.  
  

Artigo II  
 

O concurso é aberto a todos os sócios efetivos.  
 

Artigo III  
 

Cada sócio participante poderá apresentar um máximo de 3 fotografias.   
 

Artigo IV  
 

As fotografias devem ser apresentadas sem serem manipuladas, em papel no formato mínimo de 
20x30cm e respeitar o tema e a cor estipulada para o Concurso.  
  
Para o concurso deverá entregar dois envelopes sem qualquer identificação, os mesmo serão 
numerados quando entregues nos escritórios do CCD na Adroana.   
 

Um dos envelopes deve conter as fotos numeradas na parte de atrás, com o nº I / II / III, 
respetivamente identificados na ficha de inscrição, na altura da entrega ao CCD, será colocado 
também o número de receção.   
 

No outro envelope deve constar a ficha de inscrição, devidamente preenchida, este terá o mesmo 
numero de receção do envelope das fotos. 
 

Os trabalhos devem ser entregues, até 5 de abril de 2019.  
 

Artigo V  
 

O CCD garante o máximo de cuidado com os trabalhos recebidos, não se responsabilizando, no 
entanto, por eventuais danos ou extravios.   
 

Artigo VI  
 

Todos os elementos do júri e outros elementos cuja presença no mesmo seja considerada 
relevante para o Concurso, são selecionados pela direção do CCD.  
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O júri selecionará os premiados, dentro dos trabalhos apresentados, não havendo lugar a recurso.   
  
Havendo menos de 12 concorrentes, o júri reserva o direito de atribuir prémios somente se a 
qualidade das fotos assim o justificar.  
 
Os envelopes das fotos serão entregues ao juri, fechados e numerados com o numero de entrada 
no CCD. Só após seleção dos premiados, serão identificados os autores. 
  
Os elementos que fazem parte do júri não poderão participar no concurso e estão sujeitos ao dever 
de sigilo dos resultados.  

Artigo VII  
 

Os Prémios - serão atribuídos os seguintes prémios (reservando ao júri a possibilidade de atribuir 
menções honrosas): 1º Prémio, 2º Prémio e 3º Prémio.  
 

O CCD pedirá aos vencedores das fotos premiadas a entrega das mesmas em suporte digital 
(formato jpeg), para divulgação nos meios que dispõem de promoção 
(newsletter, mailling, facebook), para o email escritorio@ccdcascais,pt.  
 

Os resultados serão comunicados nos canais de comunicação do CCD. Os premiados serão 
informados via email ou telefone e os prémios serão entregues no dia 13 de abril, data da 
comemoração dos 65ºaniversário do CCD.  
 

O CCD reserva o direito de publicar no site todas as fotos apresentadas a Concurso ou exibir em 
exposição, mediante uma seleção efetuada pelo júri consoante a qualidade dos trabalhos e as 
capacidades expositivas do local.  
 

As fotografias apresentadas a concurso não serão devolvidas e passarão a integrar 
o espólio do CCD, que as poderá utilizar em exposições, publicações ou outras edições, sempre 
mencionando o autor das mesmas.   
 

Artigo VIII  
 

Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por deliberação conjunta do júri e do CCD.    
A participação neste concurso implica a aceitação na íntegra deste regulamento, sem reservas.   
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