Concurso Cultural Fotográfico
1.

DO CONCURSO:

1.1. O Concurso Cultural Fotográfico “COMUNIDADE, CULTURA E SUAS ARTES”
(“Concurso”) é uma atividade
cultural
recreativa
promovida
pelo
Processo
APELL/CE, por intermédio da ASSECAMPE- Associação das Empresas de Campos
Elíseos, com sede na Rodovia Washington Luiz, s/n- km 113,7, Campos Elíseos- RJ.
1.2. O Concurso propõe a apresentação de fotografias que tragam uma reflexão sobre as
múltiplas paisagens das comunidades que compõem o município de Duque de Caxias e tem por
objetivo estimular um maior conhecimento do local, dar visibilidade a novos talentos na
produção de imagens fotográficas e promover a troca de conhecimentos entre os moradores.
2.

DA PARTICIPAÇÃO:

2.1. O mesmo é aberto à participação de qualquer indivíduo, exceto representantes e parceiros
envolvidos na elaboração e realização do projeto, assim como é vedada a participação dos
integrantes que fazem parte da comissão de julgamento.
2.2. A participação no Concurso é voluntária e gratuita.
2.3. Poderão participar do concurso todos que fazem parte do Processo Apell/CE e qualquer
morador das comunidades em torno do Polo Petroquímico, sendo este criança (com
autorização do responsável), adulto ou idoso.
Retificando item 2.3, poderão participar do concurso, moradores dos quatro (4) distritos de
Duque de Caxias.
.
2.4. O ato de participação comprovará o total conhecimento e a aceitação integral dos termos
e das condições deste Regulamento, outorgando o participante ao APELL o direito de usar o
seu nome, imagem e voz para fins de divulgação, em qualquer meio ou mídia,
estando incluída, mas não limitada à inserção em obra audiovisual ou fotografia, deste
Concurso e de seus resultados, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contado do término
do Concurso.
3.

DA INSCRIÇÃO:

3.1. As inscrições serão individuais e compreendidas no prazo de 05/ 10/ 2020 até 30/10/2020
(conforme o anexo 1) por meio de acesso ao site www.assecampe.com.br.
Retificando item 3.1, as inscrições serão prorrogadas até o dia 09/11/2020 (domingo).
3.2. O candidato poderá enviar uma (1) foto com um titulo criativo que descreva sua
imagem, contanto que seja enviada em um mesmo acesso e que retrate as qualidades locais e
dar uma visualização diferente da comunidade.
4.

DA ENTREGA DA FOTO:

4.1. A foto encaminhada deverá ser inédita e de autoria do participante, não podendo ter sido
publicada ou premiada anteriormente.

4.2. O participante autoriza, no ato de sua inscrição, o uso de sua imagem para divulgação
das atividades do projeto (atividade sem fins lucrativos), sem ônus, de qualquer espécie, dos
organizadores.
4.3. Para ser aceita a foto não poderá conter quaisquer imagens de nudez, gestos obscenos,
violência ou contrários à moral, bem como não poderá conter palavrões, palavras de
baixo calão ou quaisquer outros tipos de ofensa às pessoas.
4.4. Para efetuar a inscrição, o aluno deverá preencher o formulário disponível e fazer o
upload da fotografia em formato JPEG (ou JPG), com 72dpi de resolução, tamanho máximo
de 5Mb, e aceitar os termos e condições do regulamento.
4.5. De mesmo modo, a imagem que demonstrar qualquer tipo de ofensa, discriminação por
raça, cor, credo religioso, sexo, nacionalidade ou origem étnica, será desclassificada.
4.6. O objetivo da foto é mostrar uma visão diferenciada da localidade dando ênfase as
belezas contidas na comunidade e que são suplantadas por suas dificuldades e problemas
cotidianos.
5.

DA SELEÇÃO:

5.1. Todas as fotos inscritas serão avaliadas por uma Comissão Julgadora composta
representantes da Defesa Civil, Processo Apell e Profissionais da área Fotográfica.

por

5.2. A Comissão Julgadora é soberana, não cabendo de suas decisões qualquer tipo de recurso.
5.3. Para a escolha das fotos serão considerados os seguintes critérios:
a) Adequação ao tema proposto;
b) Técnica;
c) Criatividade;
d) Iluminação;
e) Titulo;
6.

DA PREMIAÇÃO:

6.1 Serão escolhidas as 10 melhores fotografias e premiados com um Curso Básico de Fotografia.
6.2. Dentre estes, os três primeiros colocados receberão um troféu de reconhecimento pela colocação
e serão agraciados com um Livro Guia para Fotografia Amadora.
6.3. Caso ocorra de o candidato escolhido para premiação, não tenha disponibilidade ou interesse de
participar do Curso Básico de Fotografia, esta premiação será dada a outro candidato com melhor
fotografia.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

7.1. O

projeto

é

uma

realização

ASSECAMPE

–

APELL/CE.

7.2. A participação neste concurso é voluntária e gratuita, conforme estabelecido na Lei
n°5.768/ 71 e no Decreto n° 70.951/72, não estando, portanto, condicionada, em hipótese
alguma, à aquisição de produtos, bens ou serviços.
7.3. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a critério
dos organizadores do concurso e/ou da comissão julgadora a imediata desclassificação do
participante.
7.4. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os itens
deste regulamento, inclusive aqueles que referem à permissão do uso de

imagens

e

fotografias.
7.4. Todo material enviado passa a automaticamente a compor o acervo do Processo APELL.
As fotografias inscritas, premiadas ou não, poderão ser exibidas em material digital, impresso
ou multimídia, em materiais sem fins comerciais e de divulgação da Instituição.

____________________________
Rodrigo Fragoso Martins
Gerente de Projetos
ASSECAMPE

_______________________________
João Ariel Blanco Ferreira
Coordenador Processo Apell

Anexo 1
Cronograma Previsto
ATIVIDADE

Inscrições

DATAS PREVISTAS
05/10/2020 a 30/10/2020 dás 08 horas do
primeiro às 23horas 59 minutos do ultimo
dia (horário oficial de Brasília/DF). Por
meio do site www.assecampe.com.br

Avaliação da Comissão Julgadora

03/11/2020 a 09/11/2020

Divulgação dos Resultados

12/11/2020

Período de Ligação para os ganhadores
do concurso
Entrega da Premiação e inicio do Curso
Básico de Fotografia para os
ganhadores do concurso

Encerramento do Curso e Entrega dos
Certificados

12/11/2020 a 17/11/2020

Ocorrerá entre os dias 18/11/2020 e
05/12/2020. *

05/12/2020

* As aulas do Curso Básico de Fotografia ocorrera em 8(oito) aulas. As datas
serão informadas no Período de ligação dos ganhadores do concurso.

