ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA
CONCURSO DE FOTOGRAFIA "FESTA DO SABUGO 2014"
O Concurso de Fotografia “Festa do Sabugo 2014”, tem como finalidade o registro fotográfico da
Festa do Sabugo 2014, realizada na rua Castor Vieira Régis, Cohabinal, Parnamirim/RN e incentivar a
arte da fotografia.
1. Participação:
1.1. As fotos enviadas para o concurso poderão ser coloridas ou em preto e branco.
1.2. Podem participar fotógrafos amadores e profissionais residentes no Rio Grande do Norte.
1.3. As fotos inscritas deverão atender obrigatoriamente o tema do presente concurso, ou seja, a Festa
do Sabugo 2014.
2. Inscrições:
2.1. A inscrição será feita em ficha própria que segue anexa a este regulamento, podendo ser
fotocopiada. O preenchimento poderá ser digitado e enviada pela internet.
2.2. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 17 a 29 de Julho de 2014, devendo ser
endereçadas, para o e-mail parnamirimmulticultural@hotmail.com. No assunto do e-mail deve ser
digitado CONCURSO DE FOTOGRAFIA “FESTA DO SABUGO 2014”. As fotos e a ficha de
inscrição devem ser anexados à mensagem.
2.3. Para as inscrições levar-se-á em conta a data de postagem do e-mail.
3. Seleção
3.1. Cada concorrente poderá inscrever até o limite máximo de 15 (quinze) fotografias, através de
arquivos digitais, para exposição na página da Fundação Parnamirim de Cultura no Facebook, até o dia
29 de julho de 2014. O participante poderá inscrever suas fotos gradativamente, não sendo obrigado a
inscrevê-las todas de uma única vez, não sendo permitido ultrapassar o prazo final de entrega. As fotos
passarão por uma triagem prévia feita pela organização do concurso.
3.2. As fotos publicadas na página da Fundação Parnamirim de Cultura no Facebook serão avaliadas,
num primeiro momento, pelos visitantes e serão selecionadas as 50 (cinquenta) mais “curtidas”, nesta
primeira fase.
3.3. Num segundo momento, as fotos, pré-selecionadas anteriormente, serão avaliadas por uma
comissão julgadora composta por 3 (três) integrantes nomeados pela Fundação Parnamirim de Cultura,
de acordo com os seguintes quesitos:
I – Enquadramento do tema;
II – Qualidade gráfica (técnica);
III – Criatividade;
IV – Originalidade.
Parágrafo único – Para este momento, as fotos deverão ser apresentadas em papel fotográfico fosco,
medindo 20 X 30 cm.
3.4. Para este segundo momento, as fotografias deverão ser entregues em envelope, na Fundação
Parnamirim de Cultura, obrigatoriamente, com as etiquetas (modelo no final deste regulamento)
preenchidas e coladas no verso das mesmas;
3.5. As fotografias inscritas deverão retratar aspectos da “Festa do Sabugo 2014”.
3.6. Neste segundo momento, não serão aceitos envio de arquivos digitais em cd (arquivos digitais e em
alta resolução só serão exigidos às 30 fotografias classificadas no concurso).
3.7. A Comissão Julgadora, a seu critério, poderá incluir no segundo momento da avaliação fotografias
que, no primeiro momento, não tenham recebido as devidas curtidas dos internautas.
3.8. As fotos enviadas por e-mail devem estar no formato JPEG e ter o tamanho máximo de 1
megapixel. Caso a imagem seja selecionada entre as trinta, deverá ser entregue em arquivo digital JPEG
com o tamanho mínimo de 5 megapixels.

4. Premiação e Publicação:
4.1. Os prêmios serão concedidos às 30 (trinta) fotografias selecionadas pela Comissão Julgadora, ao
valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, podendo cada fotográfo/a ter mais de uma fotografia
premiada até o limite do número de fotografias que apresentou. As 30 fotos selecionadas serão
transformadas em cartões postais e distribuídas de forma gratuita.
4.2. A entrega dos prêmios será feita mediante assinatura de contrato de autorização de uso das
fotografias para fins culturais.
4.3. De acordo com as normas que institui este Concurso de Fotografia, as 30 (trinta) fotografias
selecionadas, juntamente com as mais curtidas no primeiro momento da seleção, poderão fazer parte de
exposições em espaços da Prefeitura de Parnamirim ou outros locais a critério da organização do
concurso.
4.4. Somente será aceita manipulação digital básica (Ajustes de níveis, contraste, cor e saturação).
5. Informações Gerais:
5.1. As fotografias impressas, entregues no ato de seleção do segundo momento, não serão devolvidas.
Os autores, ao enviar as fotos, autorizam o Município a fazer uso cultural de suas imagens para
divulgação de eventos e ações sem fins econômicos. Os fotógrafos das 30 (trinta) fotografias
selecionadas autorizam a reprodução das imagens de suas respectivas autorias em cartões postais, sem
que isso implique em qualquer forma de pagamento adicional. Os cartões postais serão distribuídos de
forma gratuita e tem o intuito de divulgar as imagens vencedoras do presente concurso.
5.2. As decisões de seleção e premiação terão caráter irrecorrível;
5.3. A Comissão Julgadora poderá deixar de analisar total ou parcialmente as fotografias apresentadas
que não preencherem os requisitos previstos neste regulamento, bem como eliminar concorrentes que
tenham deixado de apresentar qualquer dos dados pessoais solicitados.
5.4.O participante declara que é autor da imagem enviada para este concurso .
5.5. No ato de inscrição o participante aceitará, implicitamente, todas as disposições deste regulamento;
5.6. Todo autor ao inscrever sua obra para participar deste concurso, assume, particular, pessoal e
exclusivamente, toda e qualquer responsabilidade, civil e/ou criminal, relacionada com pessoas, animais
e/ou objetos retratados na obra, decorrentes da concepção, criação ou divulgação da imagem inscrita,
excluindo de tais responsabilidades os Organizadores, patrocinadores e qualquer órgão de imprensa ou
de divulgação vinculados à promoção do concurso “Festa do Sabugo 2014”.
5.7. As fotografias inscritas respeitarão as normas da Legislação Brasileira, em especial o Estatuto da
Criança e do Adolescente e o estatuto do idoso.
5.8. O presente Edital conta com os recursos oriundos do Orçamento Municipal, da fonte
13.392.012.2026 – Realizações dos festejos juninos de Parnamirim, natureza da despesa 33903100 - Premiações
culturais, artísticas, científicas, no valor máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e premiará até 30 (trinta)
fotografias.
5.9. Os casos omissos ou de dúvida quanto a sua interpretação serão resolvidos pela Fundação
Parnamirim de Cultura.
6. Cronograma:
6.1. Inscrições: 17 a 29 julho de 2014.
6.2. Resultado da pré-seleção na página da FUNPAC no Facebook – escolha das 50 (cinquenta)
fotografias pré-selecionadas: até 1º de agosto de 2014.
6.3. Apresentação das fotografias impressas na Sede da Fundação Parnamirim de Cultura: 4 a 8 de
agosto de 2014.
6.4. Seleção das 30 (trinta) fotografias premiadas: até 15 de agosto de 2014.
6.3. Divulgação dos Resultados: até 18 de agosto de 2014.
Observação: No envio das fotografias impressas lembrar de colocar um pedaço de papelão no tamanho
correspondente ao envelope, de modo a evitar a dobradura do mesmo e, se possível, escrever de modo claro, no
envelope, a frase “Não Dobrar”, evitando danos à imagem e assim não prejudicar na avaliação do trabalho.

Parnamirim, 14 de julho de 2014.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo:_____________________________________________________________
CPF:___________________________________ RG:______________________________
Endereço:___________________________________________________________________
Cidade:_______________________________ Estado: RN

CEP:_____________________

E-mail:__________________________________________________________________
Telefone ou celular para contato:________________________________________________
Quantidade de fotos inscritas:___________________________________________________
Li e concordo plenamente com o Regulamento do
Concurso de Fotografia “Festa do Sabugo 2014”.
__________________________________
Assinatura
MODELO DE ETIQUETA A SER COLADA NO VERSO DAS FOTOS
CLASSIFICADAS PARA O SEGUNDO MOMENTO
Local da foto:
Data da foto:
Título da foto:

