
 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

1. Este concurso destina-se a todos os fotógrafos amadores com idade superior a 18 anos.  

2. Cada participante pode concorrer com o máximo de 3 fotografias. 

3. As fotografias podem ser a cores ou a preto e branco. 

4. O formato das fotografias é de 20cmX30cm. 

5. As fotografias não podem ter moldura nem passe-partout. 

6. As fotografias deverão ser entregues em papel fotográfico. 

7. Nas costas da fotografia deve constar só o “título” da mesma. 

8. Não são permitidas fotografias que já tenham participado noutros concursos. 

   9. Não são permitidas fotos “trabalhadas” ou com alteração de cores. 

    10. Cada participante deve preencher a ficha de inscrição e a declaração de cedência. 

    11. Serão excluídas pelo júri as fotografias que não respeitem as normas do regulamento ou 

consideradas fora do tema do concurso. 

    12. Prémios: 

 1º Lugar- 150€ + Diploma 

 2º Lugar- 100€ + Diploma 

 3º Lugar- 75€ + Diploma 

 4º Ao 10º lugar- trofeu + Diploma 

   13. A todos os participantes será atribuído um Diploma de Participação. 

   14. O júri será constituído por: 

 Um representante da Junta de Freguesia de Mina de Água 

 Um representante do exterior 

 Um profissional de fotografia 

 

   15. O critério de seleção será de inteira responsabilidade do Júri tendo em atenção o número de 

fotografias enviadas. 
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   16.Os membros do Júri e seus familiares diretos, funcionários da Junta de Freguesia de Mina 

de Água não poderão participar no concurso. 

   17. As fotos deverão ser entregues até a data limite 4 de Setembro de 2015,na Sede e 

Delegações da Junta de Freguesia de Mina de Água. 

 Praceta Moinho da Boba 10C, Casal de São Brás Tel. 214986980 

 Av. Movimento das Forças Armadas nº16, Mina Tel. 214932035 

 Delegação de Carenque- Estrada das Águas Livres nº168 A/B Tel. 214063206 

 

   18. No ato da inscrição deve entregar num envelope: 

- As fotografias a concurso (20x30cm em papel fotográfico) 

-Um CD com a identificação do candidato que contenha as fotografias gravadas em 

JPG, constando no ficheiro o mesmo título que está nas costas da fotografia 

-A ficha de inscrição (preenchido a letra de imprensa) 

-Declaração de cedência 

-Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão 

Todos estes documentos são obrigatórios e devem ser entregues na Junta de 

Freguesia de Mina de Água. (moradas acima indicadas) 

   19. A divulgação dos premiados será feita em sessão solene a realizar no 2º aniversário da 

Freguesia de Mina de Água no dia 22 de Outubro de 2015 pelas 21.00h em local a designar. 

   20. Serão efetuadas exposições das fotografias vencedoras e participantes em locais a definir. 

   21. Para obter mais esclarecimentos envie as questões para biblioteca@jf-minadeagua.pt ou 

através do Tel. 214928587 (Aziza Gonçalves) 

 

As situações não previstas neste regulamento serão resolvidas pela organização. 
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