CONCURSO DE FOTOGRAFIA
REGULAMENTO

Enquadramento
A identidade cultural e expressão artística, através da fotografia, constituem um dos desígnios do
CCD Cascais, integrado no Plano de Atividades de 2020 no Eixo de Lazer, sendo que se pretende
proporcionar, de forma regular, atividades que promovam o bem-estar dos Associados,
acrescentando valor, enquanto indivíduos integrados numa grande equipa.
Assim, entende o CCD neste período de quarentena, que atinge a todos, lançar um concurso de
fotografia sob o tema "Fique em casa", cujo objetivo é a salutar competição entre os associados
amantes da fotografia, produzindo-se um resultado de qualidade artística.

Artigo I
Objetivo e Tema
O concurso subordinado ao tema “Fique em Casa”, pretende que retrate situações simples (hábitos
simples da vida) que demonstrem que, mesmo de quarentena, é possível levar uma vida preenchida
e feliz. Pretende-se que cada registo revele um olhar único e original sobre o tema.

Artigo II
Concorrentes
1. Poderão participar no concurso os sócios efetivos do CCD Cascais, devendo apresentar-se
individualmente.
2. Cada Participante pode concorrer com o máximo de 3 fotografias, mas apenas uma pode ser
considerada vencedora.
3. A cada Participante será atribuído um número de Inscrição, que servirá para identificar os

trabalhos sem nunca comprometer a identidade do mesmo, permitindo assim a imparcialidade da
apreciação por parte do Júri.
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Artigo III
Condições de Participação
Os participantes deverão apresentar o registo fotográfico com as seguintes especificidades:
a) As fotografias poderão ser a cores ou a preto e branco e no máximo até 3 fotografias por
concorrente;
b) As fotografias deverão ser remetidas por email em formato digital (JPG);
c) As fotografias devem ser apresentadas sem serem manipuladas, em formato digital e
respeitar o tema estipulado para o Concurso.

Artigo IV
Entrega dos Trabalhos
1. Para o concurso deverá enviar para o email de escritorio@ccdcascais.pt., em formato digital
identificadas numericamente.
2. Deve ser enviada a ficha de inscrição, devidamente preenchida e de acordo com a numeração

das fotos enviadas.
3. Os trabalhos devem ser entregues, até 15 de junho de 2020.
4. O CCD garante o máximo de cuidado com os trabalhos recebidos, não se responsabilizando, no
entanto, por eventuais danos ou extravios.

Artigo V
Júri
1. Todos os elementos do júri e outros elementos cuja presença no mesmo seja considerada
relevante para o Concurso, são selecionados pela direção do CCD.
2. O júri selecionará os premiados, dentro dos trabalhos apresentados, não havendo lugar a
recurso.
3. Havendo menos de 12 concorrentes, o júri reserva-se o direito de atribuir prémios somente se a
qualidade das fotos assim o justificar.
4. As fotos em formato digital serão entregues ao juri, sem identificação do autor. Só após seleção
dos premiados, serão identificados os autores.
5. Os elementos que fazem parte do júri não poderão participar no concurso e estão sujeitos ao
dever de sigilo dos resultados.
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Artigo VI
Divulgação dos Resultados e Prémios
1. Os Prémios serão em cartão oferta empresa Sonae, Fnac ou Worten, (reservando a possibilidade
de escolha): 1º Prémio- 200€, 2º Prémio-100€ e 3º Prémio-50€, reservando-se ao júri a
possibilidade de atribuir menções honrosas.
2. Os resultados serão comunicados nos canais de comunicação do CCD, sendo os premiados
informados via email ou telefone e os prémios serão entregues em data a confirmar.
3. 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.
4. 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 VII
Disposições Gerais
1. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por deliberação conjunta do júri e da
direção do CCD.
2. A participação neste concurso implica a aceitação na íntegra deste regulamento, sem reservas.
Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à organização.
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