REGULAMENTO
O concurso de fotografia “Olhares da Minha Terra” é uma iniciativa organizada pelo Grupo de
Solidariedade Social Desportivo Cultural e Recreativo de Miro, em parceria com as varias
associações do GSSDCRMiro.
Este concurso tem por objetivos a busca valorativa da fotografia enquanto forma de expressão
artística dinâmica e multifacetada e estímulo da criatividade daqueles que se dedicam, de
forma profissional ou amadora, ao prazer de captar e fixar imagens, bem como divulgar novos
valores locais na área da fotografia. Faz parte também deste concurso valorizar as gentes e os
lugares onde se inserem para que a nossa memória não as esqueça.
Participantes
O concurso de fotografia “Olhares da Minha Terra” destina-se a todos os residentes de
Portugal amantes da fotografia, profissionais ou amadores.
Data
O concurso de fotografia “Olhares da Minha Terra” decorre de 1 agosto de 2014 a 06 de
setembro de 2014.
Tema
O tema do concurso tem por objetivo o concelho de Penacova, focado na aldeia de Miro, tal
como indica o nome, mostrar as gentes do Concelho/Aldeia bem como os locais onde se
insere.
O tema da fotografia é de livre escolha do fotografo desde que retratada para o Tema A na
aldeia de Miro e para o Tema B o concelho de Penacova.



Tema A - Aldeia de Miro (máximo 3 fotografias)
Tema B – Concelho de Penacova (máximo 1 fotografia)

Trabalhos
As fotografias poderão ser apresentadas sob o formato de cor ou a preto e branco.
Cada participante pode apresentar até um máximo de quatro (4) fotografias, reservando-se o
júri direito de eliminar as que não estiverem de acordo com os objetivos e/ou normas de
participação deste concurso.
Não são admitidas a concurso fotografias resultantes de montagem, colagem ou manipulação,
laboratorial ou digital, de mais de uma imagem e/ou fotografia, nem fotografias que tenham
sido apresentadas anteriormente noutros prémios ou concursos nem publicadas em meios de
comunicação.
Apresentação e envio dos trabalhos
Ao participar, cada autor cede gentilmente o direito de reprodução das suas obras para
publicação, nos materiais de comunicação e outros suportes de promoção, inclusive on-line,
produzidos e difundidos pela organização e/ou respetivos parceiros.
Quando, fundamentalmente, se suscitem dúvidas quanto à autoria ou direitos relativos a
determinada fotografia, pode o júri solicitar, em prazo razoável, ao autor que faça prova das
situações ou dos direitos controversos. A não prova acarreta a exclusão do concurso.
As fotografias deverão possuir, no mínimo, 2400×1600 pixéis em formato digital.

Entrega digital
As fotografias/ficheiro serão identificadas por pseudónimo usado pelo concorrente, com o
seguinte formato:
bi/cc +Pseudónimo + tema + numero da foto ; por exemplo: 19302238_pseudonimo_A_01.jpg

No e-mail deverão ser incluídos os seguintes dados:
Nome completo:
Morada:
E-mail:
Telefone ou Telemóvel:
Cópia do BI/CC
Pseudónimo
Para cada fotografia :
Título:
Descrição (mínimo 10 palavras):
Local onde foi tirada:
Numero da foto:
Numero BI/CC:
Tema:
O e-mail para envio das fotografias a concurso é o seguinte: gssdcrmiro@hotmail.com
A data limite para a receção das fotografias é 06 de setembro de 2014.

Preço
O preço de participação no concurso terá um valor de 2 euros, só sendo validada a inscrição
após o pagamento da inscrição na sede do Grupo de Solidariedade Social Desportivo Cultural e
Recreativo de Miro, sita na Travessa da Caseira, nº9 Miro – 3360-073 Friúmes

Júri
O júri será constituído por pessoas idóneas e conhecedoras do meio ou da temática,
convidadas pela organização, que reunirá a fim de selecionar os trabalhos a integrar a
exposição e a designar os premiados.
O júri apreciará os trabalhos pela sua qualidade técnica e estética no âmbito do tema proposto
a concurso.
A decisão relativa à seleção dos trabalhos cabe exclusivamente ao júri e não é passível de
recurso.
Após a seleção feita pelo júri, serão expostas as melhores fotografias em local e data a
designar pela organização.

Prémios
A organização poderá não atribuir algum ou a totalidade dos prémios, caso as fotografias a
concurso não estejam de acordo com os fins estabelecidos pela organização, temática ou
qualitativamente.
Tema A
1º Prémio – Moldura digital
2º Prémio – Micro-Ondas
3º Prémio – Grelhador elétrico
Tema B
1º Prémio – Prémio Surpresa
Serão atribuídos certificados de participação a todos os concorrentes selecionados para o
concurso, podendo ainda ser atribuídas menções honrosas a alguns dos trabalhos
concorrentes.
Os vencedores do concurso serão anunciados na página do facebook em:
facebook.com/olhares.da.minha.terra
Os prémios serão entregues na Festa da Broa a decorrer nos dias 13 e 14 de Setembro de
2014, a hora de entrega será anunciada oportunamente pela organização.
Os concorrentes premiados serão informados previamente via email ou telefone.
Critérios de avaliação
Os trabalhos serão avaliados tendo em conta os seguintes critérios:
a) Originalidade;
b) Adequação à mensagem que se pretende transmitir;
c) Criatividade;
d) Qualidade das fotografias rececionadas;
e) Características técnicas;
f) Temática.
Divulgação
Todos os trabalhos recebidos ficarão a ser pertença da organização. Esta reserva o direito de
impressão, reprodução, publicação ou outra utilização, sem que fique obrigada a conceder, a
que título for, qualquer compensação, obrigando-se a fazer sempre uma referência ao seu
autor.
Disposições finais
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização, única entidade
competente para o efeito.
A participação neste concurso implica a aceitação integral do presente Regulamento.

