CONCURSO DE FOTOGRAFIA “CEREJEIRAS EM FLOR” – 2021
Normas de Participação

O concurso de fotografia de “Cerejeiras em Flor 2021” tem como objetivo:
- Celebrar a chegada da Primavera que deixa a região do Fundão com uma paisagem única
- Estimular as pessoas a valorizar um dos cenários mais deslumbrantes da natureza, que torna o
Fundão no centro desta beleza natural e a promover a sua criatividade

1- NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
a) O concurso destina-se a todos aqueles que participem no Concurso de acordo com o presente
regulamento.
b) A participação no concurso de fotografia de “Cerejeiras em Flor 2021” é de caracter gratuito.
c) É obrigatório o envio de uma fotografia de uma Cerejeira em Flor por mensagem privada para o
facebook do Município do Fundão até às 24h do dia 29 de abril.
2- INSCRIÇÃO, ENVIO DE PRODUTOS E REJEIÇÃO DOS MESMOS
2.1) Inscrição:
a) Cada participante deve enviar uma fotografia da Cerejeira em Flor por mensagem privada para o
facebook do Município do Fundão até às 24h do dia 29 de abril.
2.2) Rejeição das participações
a) São rejeitadas todas as participações que não cumpram qualquer das regras atrás definidas,
3) CONCURSO
a) O concurso realiza-se dia 30 de abril da seguinte forma: o júri reunirá e deliberará quais as três
fotografias vencedoras.
b) A Organização poderá cancelar o concurso, caso o número de inscrições seja inferior a três.
c) A Organização fará a divulgação dos vencedores no dia 7 de maio de 2021.
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4) JURI
a) O júri é composto por três elementos, representando 100% do total da votação.
b) Ao júri será atribuída uma ficha de classificação e avaliação para análise das fotografias.
c) As decisões do júri são soberanas e não estão sujeitas a contestação.

5) PRÉMIOS
a) Os prémios serão atribuídos segundo a maior originalidade e qualidade das fotografias. Serão
selecionados pelo júri três fotografias, correspondendo assim a três prémios:
1º Prémio: 50 euros em vouchers do comércio tradicional e um Livro “Fotoedição. O Guia Essencial
de Pós-Produção com Photoshop Lightroom e Adobe Camera Raw” do autor Joel Santos e uma
medalha em bronze com o símbolo da ADEB.
2º Prémio: 50 euros em vales de desconto
3º Prémio: 30 euros em vales de desconto

6) DISPOSIÇÕES FINAIS
a) As situações omissas no presente regulamento serão resolvidas pela Organização.

7) ESCLARECIMENTO E CONTACTOS
Câmara Municipal do Fundão
Posto de Turismo do Fundão
Praça do Município
6230-338 Fundão
Telef: 275 779 060
Email: gab.comunicacao@cm-fundao.pt
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