REGULAMENTO
Concurso Fotográfico “Um olhar… ”

Organização: Escola EB 2,3 Eugénio de Castro

1. O Concurso de Fotografia é um concurso sazonal organizado pela escola EB 23
Eugénio de Castro, pretende fomentar o gosto pela fotografia como arte.
O Concurso consiste em fazer um conjunto de 3 fotografias, a cores ou a preto e branco,
captadas com câmara analógica ou digital, que dêem significado ao tema proposto e que
constituam um conjunto equilibrado e estimulante do ponto de vista estético.
2.O Concurso destina-se a toda a comunidade educativa.
3. A recepção das fotografias a concurso efectua-se todas as 4as feiras até dia 4 de
Junho de 2011, inclusive.
Deverá ser entregue um total de 3 fotografias em papel obrigatoriamente em tamanho 18
cm X 24 cm, com o nome do concorrente no verso de cada fotografia e numeradas de 1 a
3 conforme o sentido do conjunto. Caso o concorrente envie as fotografias pelo correio,
contará como válida a data do carimbo postal.
4. Os negativos ou os ficheiros das fotografias devem ser guardados pelo concorrente
para servirem posteriormente numa possível Exposição a organizar pela Escola. Os
concorrentes autorizam assim a Escola a utilizar as fotografias numa Exposição sobre o
Concurso e em publicidade e artigos referentes ao mesmo. Todos os direitos de imagem
do autor serão salvaguardados. O conjunto das fotografias deve ser entregue num
envelope, no exterior do qual figurará o nome do concorrente. Dentro do mesmo, para
além das fotografias, deve constar uma folha com o esquema de organização do conjunto
(para posterior exposição), os dados do concorrente (nome completo, contacto telefónico
e e-mail) e o tipo de processo usado (analógico ou digital).

5. Não serão aceites fotografias com extrapolações de tamanho nem imagens com
retoques artísticos que vão para lá dos relativos a correcções de brilho ou contraste.
Fotografias a concurso onde figurem pessoas passíveis de ser reconhecidas devem vir
acompanhadas de carta assinada pelos próprios autorizando o uso da sua imagem.
6. Os prémios, a atribuir serão os seguintes:
1.º Prémio: Um book fotográfico.
2.º Prémio: Material fotográfico.
3.º Prémio: Um livro sobre técnica fotográfica.
Menção honrosa para os cinco primeiros: participação num street photo pela cidade de
Coimbra.
7. A mesa do júri é composta por 5 membros sendo presidida pelo Director da Escola e
mais três professores. Os restantes membros do júri são: Professor Hugo Costa Marques,
professor Francisco Araújo e a professora Isabel Maria dos Santos.
Os critérios de apreciação pelo júri serão a criatividade na interpretação do tema e a
qualidade técnica e artística do conjunto das 3 fotografias e a sua decisão não poderá ser
contestada. Serão critérios eliminatórios o não respeito do tema do concurso, a
apresentação de menos ou mais que 3 fotografias e a apresentação em tamanho que não
o acima mencionado. Os resultados serão conhecidos até dia 11 de Junho de 2011.
Apenas os três vencedores serão notificados telefonicamente do desfecho. Os trabalhos
premiados
serão
divulgados
na
INTERNET
no
site
da
Escola
(http://www.escolaeugeniodecastro.pt/) e através de uma possível Exposição a realizar
em data e local a indicar mais tarde. As fotografias a concurso não serão devolvidas.
8. Ficará a cargo de cada participante o risco de perdas ou danos das fotografias, no caso
de envio por correio.
9. Nos casos omissos decidirá a Direcção da Escola através do seu Director.
10. Ao enviar a sua imagem, o participante aceita os termos deste regulamento e as
condições aqui expostas.

Morada para envio de fotografias por correio:
Concurso Fotográfico “ Um olhar…”
EB 2,3 Eugénio de Castro
Rua Almirante Gago Coutinho
3030-326 COIMBRA
Santo António dos Olivais
Telef. 239 782 910
Email: Eugeniocastro.coimbra@gmail.com

