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Associação Juvenil Arauz 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO – Concurso de Fotografia 

 

Introdução 

1.1 O presente regulamento estabelece um conjunto de normas para a realização de um 

concurso de fotografia organizado pela Associação Juvenil Arauz. 

 

 

Objetivos 

2.1  Para este concurso pretende-se escolher a melhor foto tirada pelos participantes de 

acordo com o tema proposto que cumpra os requisitos da alínea 3.1. 

 

 

Fotografia 

3.1 O tema do concurso é "Quotidiano Confinado", pelo que só serão aceites fotografias 

relacionadas com o tema em questão. 

3.2 Parâmetros como brilho, saturação, contraste e outras edições simples são aceites, 

sendo consideradas como fazendo parte do processo fotográfico normal, a cargo exclusivo de 

cada autor. 

3.3 Serão admitidas fotografias a cores e a preto-e-branco. 

 

 

Participantes 

4.1  O concurso é aberto a todos os que queiram participar, exceto a membros da Associação 

Juvenil Arauz. 

4.2 A participação é individual e cada participante apenas pode apresentar uma proposta. 

4.3 Os participantes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, 

garantindo a respetiva autoria e assumindo toda a responsabilidade decorrente de eventuais 

reclamações de terceiros no que diz respeito à violação de direitos de propriedade intelectual, 

ou outros que decorram da lei aplicável. 

4.4 Ao participar no concurso, os participantes declaram conhecer e aceitar as normas de 

participação no presente concurso. 
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4.5  A participação do concurso não tem qualquer custo. 

 

 

Entrega da fotografia 

5.1 A submissão das fotografias será efetuada via email para: 

associacaoarauz.geral@gmail.com 

5.2 Deverão escrever um e-mail com assunto "Concurso de Fotografia", e no corpo do e-

mail fazer acompanhar as informações como o nome completo, local de residência, contacto 

telefónico e título da fotografia. 

5.3 A fotografia submetida deverá estar em formato .jpeg. 

 

 

Avaliação da proposta 

6.1 A avaliação das candidaturas submetidas a concurso será efetuada por um júri, 

constituído por membros da vertente cultural da Associação Juvenil Arauz e um elemento ligado 

à arte fotográfica. 

6.2 A escolha do vencedor será da responsabilidade do Júri, de acordo com critérios de 

criatividade e originalidade. 

6.3 Para garantir a imparcialidade da apreciação, o júri não terá acesso ao nome do 

participante durante a avaliação. 

 

 

Prémios 

7.1 As 3 fotos premiadas serão divulgadas no jornal Trevim e nas redes sociais da Associação 

Juvenil Arauz com a identificação do autor e a respetiva classificação. O vencedor terá também 

direito a 6 meses grátis de associado da Associação Juvenil Arauz (começam a contar no dia em 

que preencha a ficha de inscrição de associado, caso o participante aceite), assim como, a um 

Curso de Fotografia Online. O segundo lugar terá direito a 6 meses grátis de associado da 

Associação Juvenil Arauz (começam a contar no dia em que preencha a ficha de inscrição de 

associados, caso o participante aceite) e o terceiro lugar terá direito a 4 meses grátis de 

associado da Associação Juvenil Arauz (começa a contar no dia em que preencham a ficha de 

inscrição de associados, caso o participante aceite). 
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Prazo 

8.1 O concurso decorre do dia 10 de fevereiro ao dia 8 de março de 2021, sendo aceites 

propostas até às 23h59 do último dia. 

 

 

Publicação do resultado 

9.1 O resultado do concurso será lançado dia 19 de março de 2021 

 

Considerações finais 

10.1 Para o esclarecimento de qualquer dúvida referente ao concurso, deverá contactar a 

Arauz, através do email associacaoarauz.geral@gmail.com ou através da página do 

Instagram/Facebook. 


