
NOSSA FOTOGRAFIA 

REGULAMENTO CONCURSO DE  

FOTOGRAFIA AMADORA DE BOLSO (COM CELULAR)  

 

1. TEMA 

“MEU OLHAR NA QUARENTENA” 

 

2. CRONOGRAMA 

Envio das fotografias (Inscrição): De 15 a 23/08/2020 

Primeira Etapa: Pré-seleção das 6 fotografias finalistas: De 24/08/2020 a 29/08/2020 

Segunda Etapa: Votação popular das 3 fotografias vencedoras: 30/08 a 05/09/2020 

Terceria Etapa: Divulgação do resultado do concurso: 07/09/2020  

 

3. PREMIAÇÃO 

As 3 (três) melhores fotos serão premiadas da seguinte forma: 

1.º Lugar – 1 pendrive 8gb contendo as videoaulas do curso Fotrografia de Bolso 

ofertado pela Nossa Fotografia + 1 vaga na turma do referido curso com consultoria + 1 

bolo de rolo tradicional tamanho M + 1 chaveiro de crochê em formato de câmera 

fotográfica + 1 kit com 2 máscaras faciais com câmeras bordadas a mão + 1 vale 

hamburguer artesanal + 1 vale ensaio fotográfico realizado pela Nossa Fotografia. 

2.º Lugar – 1 vaga no curso de Fotografia de Bolso da Nossa Fotografia com consultoria 

+ 1 vale ensaio fotográfico realizado pela Nossa Fotografia. 

3.º Lugar – 1 vaga no curso de Fotografia de Bolso da Nossa Fotografia com consultoria. 

As 3 (três) fotos vencedoras serão exibidas na rede social da Nossa Fotografia, na 

exposição “Meu olhar na quarentena”, juntamente com a contextualização da imagem e 

acompanhadas de uma breve biografia de cada fotógrafo(a). 

A premiação será entregue apenas na cidade de Rio Branco podendo os ganhadores 

do primeiro e segundo lugares fazerem doação do ensaio fotográfico e/ou da vaga no 

curso de Fotografia de Bolso (caso já tenha sido aluno(a)). 

 

4. INSCRIÇÕES 

A submissão das fotografias deverá ser feita, exclusivamente, através do e-mail 

nossafotografia.ac@gmail.com , conforme prazo estabelecido no cronograma. 

I. Será permitido ao participante concorrer com até 2 fotos, porém apenas 1 foto 

por participante será selecionada para a segunda etapa.  

II. No e-mail de inscrição, o participante deverá colocar o título “INSCRIÇÃO – 

MEU OLHAR NA QUARENTENA” e enviar a(s) foto(s) informando seu nome completo, 

mailto:nossafotografia.ac@gmail.com


data de nascimento, telefone (whatsapp), endereço MÊS E ANO EM QUE FOI 

REALIZADO O REGISTRO e UM BREVE RELATO SOBRE A(S) FOTO(S).  

III. Os dados devem ser preenchidos corretamente. A organização do concurso não 

se responsabiliza pela veracidade das informações, dados incorretos enviados pelo 

participante ou problemas na transmissão da foto.  

IV. Somente serão aceitas fotos feitas em telefones celulares. Fotos fora das 

especificações e/ou enviadas fora do prazo serão eliminadas.  

V. Não poderão participar do concurso pessoas menores de 14 anos de idade. 

(no caso de menores de idade a inscrição deverá ser encaminhada por seu 

representante legal via e-mail) 

VI. As inscrições são gratuitas. 

5. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

Considerando o tema do concurso, os participantes estão livres para criarem suas 

fotografias de celular como bem desejarem, observado os seguintes pontos: 

I. As imagens devem ser capturadas na posição horizontal. 

II. As fotografias não poderão apresentar efeitos digitais, tais como bordas, 

distorções, assinaturas, marcas d’água ou quaisquer inserções de imagens alheias ao 

momento em que foram capturadas mas poderão ter tratamento de luz, cor, 

enquadramento e toda alteração que não configure distorção ou inserção de imagens 

alheias ao momento da foto. 

III. É obrigatória, em caso de fotografias pessoais, a autorização de uso de 

imagem da(s) pessoa(s) fotografada(s) (ou de seus responsáveis legais em caso de 

registro de menores de idade), conforme ANEXO I a este regulamento. A autorização 

deve ser enviada devidamente assinada, juntamente com a fotografia. As fotografias 

sem esta autorização serão desclassificadas. 

IV. Os participantes deverão residir na cidade de Rio Branco/AC e terem 

disponibilidade para retirar seus prêmios diretamente com os parceiros . 

V. A fotografia não precisa ser inédita, já pode ter sido postada em redes socais, 

bastando apenas que tenha sido realizada a partir de 21 de março de 2020. 

VI. Ser fotógrafo(a) amador(a) no sentido de não ter a fotografia como profissão. 

6. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

Serão desclassificadas do concurso as fotos que não respeitarem as normas 

apresentadas neste regulamento e/ou que se enquadrem nos seguintes casos: 

I. Imagem protegida pelas leis de propriedade intelectual ou pelos direitos de 

privacidade e publicidade. 

II. Conteúdo obsceno, ofensivo, calunioso, com conotação política, difamatório ou 

proibido por lei. 

III. Imagens inadequadas, com baixa qualidade, descrição insuficiente ou que, por 

qualquer motivo, estejam fora dos padrões exigidos. 

IV. Participantes que não tenham idade a partir de 14 anos. 



V. Participantes que comprovadamente exercerem a fotografia como profissão. 

VI. Não será permitida a inscrição de parentes de até terceiro grau dos 

organizadores desse concurso e/ou de algum dos membros da Comissão Julgadora da 

primeira etapa. 

VII. Fotografias cuja temática e período de realização estejam fora do pevisto 

nesse regulamento e/ou que estejam sem o texto de contextualização da imagem. 

 7. SELEÇÃO 

A pré-seleção das 6 (seis) melhores fotos será realizada por uma Comissão Julgadora 

composta por 3 (três) fotógrafos de notório saber, atuantes no ramo da fotografia na 

cidade de Rio Branco. 

Os critérios de avaliação das fotografias de celular serão: criatividade, critérios estéticos 

da imagem e relação da imagem com a temática e a descrição enviada pelo autor. 

As fotos classificadas serão notificadas por e-mail um dia antes da publicação no perfil 

do instagram da Nossa Fotografia @nossafotografiaac para a votação popular. 

Após a seleção das 6 fotos pela comissão julgadora será iniciado o prazo para votação 

popular no instagram da Nossa Fotografia (@nossafotografiaac) onde as 6 (seis) fotos 

serão postadas no Feed e o voto se dará por meio de curtidas em cada foto. 

Encerrado o período de votação, as 3 (três) fotos com maior número de curtidas serão 

as ganhadoras do concurso respectivamente em primeiro, segundo e terceiro lugar. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

I. A Comissão Julgadora é soberana e a ela compete avaliar as fotos da primeira 

etapa, não cabendo recurso. 

II. O não cumprimento de qualquer regra deste regulamento poderá causar, a 

critério da organização do concurso, a desqualificação da(s) foto(s) inscrita(s) e, 

consequentemente do respectivo participante. 

III. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com 

todos os itens deste regulamento. 

IV. Os participantes declaram, desde já, serem responsáveis pela autoria das fotos 

encaminhadas e que elas não constituem plágio ou qualquer outra forma de apropriação 

autoral vedada pela lei, assumindo inteira responsabilidade por eventuais reproduções 

de trabalhos de terceiros. 

V. A informação de dados falsos ou o envio de fotos de autoria de terceiros, se 

comprovada, implica em eliminação do concurso. 

VI. A Nossa Fotografia reserva para si, desde já, o direito incontestável de reproduzir 

as fotos inscritas em seu material institucional a qualquer momento e por tempo 

indeterminado, dando os devidos créditos da autoria. 

VII. Serão desclassificadas fotos com marca d’água, nome do autor ou outra marca 

que o identifique. 

VIII. Serão sumariamente desclassificados os participantes que cometerem qualquer 

tipo de fraude comprovada. 



ANEXO I 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu, ___________________________________________(nome completo da 

pessoa fotografada), _______________________________(nacionalidade), 

___________________________________(estado civil) , 

______________________________portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

___________, CPF nº_____________________, residente na Rua 

________________ nº ____, (cidade) – (estado), AUTORIZO o uso de minha 

imagem, constante na foto do participante 

__________________________________ (nome do participante), enviada ao e-

mail nossafotografia.ac@gmail.com, da Nossa Fotografia , com o fim específico 

de participar do concurso de fotografia “Meu Olhar Na Quarentena, sem qualquer 

ônus e em caráter definitivo. A presente autorização abrangendo o uso da minha 

imagem na foto acima mencionada, é concedida à Nossa Fotografia a título 

gratuito, sendo permitido inseri-la em todo e qualquer material entre fotos, 

documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizado em campanhas, 

sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso 

interno do perfil da Nossa Fotografia, desde que não haja desvirtuamento da 

sua finalidade.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 

imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas 

as suas modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações. Por esta 

ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ora 

autorizada ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.  

 

Local:  _________________________________   Data:  ____/_____/_____  

 

Assinatura:_________________________________  

 

Telefone para contato: (___) ___________________  

 

(cada pessoa que aparecer na foto deverá assinar um termo como este) 


