JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS e Associação Rotary Clube de Lisboa
NÓS FECHAMOS A TORNEIRA À SECA
Concurso de Fotografia
Normas de Participação
1º Âmbito e objetivos
O Concurso de Fotografia “Nós fechamos a torneira à seca” é uma iniciativa da Junta de
Freguesia de Olivais, em parceria com a associação Rotary Clube de Lisboa – Olivais, no âmbito
das celebrações do Ano Europeu do Património Cultural.
O concurso tem como objetivos:
- Sensibilizar a comunidade para a importância de uma boa gestão de água;
- Incentivar boas práticas de gestão de água em casa ou na escola;
- Dar maior visibilidade ao património hídrico da freguesia de Olivais;
- Promover a criatividade e a criação artística enquanto meio de desenvolvimento pessoal e
intervenção cívica, ligando o património passado e presente com o futuro.
2º Tema
O tema do concurso é “Nós fechamos a torneira à seca”.
Todas as fotografias propostas terão de, obrigatoriamente, estar relacionadas com o tema e
objetivos do concurso.
3º Categorias
a) Candidatura individual M8 – destinada a todas as pessoas interessadas, de nacionalidade
portuguesa ou residentes em Portugal, entre os 8 e os 12 anos de idade;
b) Candidatura individual M13 – destinada a todas as pessoas interessadas, de
nacionalidade portuguesa ou residentes em Portugal, a partir dos 13 anos de idade;
c) Candidatura escolar – destinada a qualquer turma do ensino básico e/ou secundário,
pertencente a uma escola a funcionar em território nacional.
A participação está vedada aos membros do júri e seus familiares diretos.
4º Candidaturas
A candidatura faz-se através do envio dos seguintes documentos, para cultura@jf-olivais.pt:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada
b) Fotografia/s a cores ou a preto e branco em formato JPEG , 300dpi, dimensões mínimas
de 3500 pixels, do lado maior da imagem.
Cada participante/turma poderá enviar um máximo de três propostas, obrigatoriamente
originais, da autoria dos/as candidatos/as e nunca premiadas noutros concursos.
Não serão aceites fotografias manipuladas digitalmente, exceto ajustes básicos de brilho,
saturação, contraste, nitidez e reenquadramento.
Os ficheiros deverão ter como nome o título dado a cada fotografia.
5º Prazos
a) candidaturas: até 28 fevereiro de 2018
b) divulgação de fotografias selecionadas para exposição: até 10 de março de 2018
c) exposição das fotografias: 22 março a 21 de abril de 2018
d) divulgação de resultados: 22 março de 2018
Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa – T. 218540690 – Fax 218520687 – E-mail geral@jf-olivais.pt

Página | 1

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS e Associação Rotary Clube de Lisboa
7º Júri
Para efeitos do concurso é constituído um júri, composto por 3 a 5 elementos, a designar pelo
Executivo da Junta de Freguesia de Olivais, incluindo representante da associação Rotary
Clube Lisboa – Olivais.
8º Critérios de avaliação
As propostas serão todas avaliadas pelo júri, em cada uma das categorias, de acordo com os
seguintes critérios: Criatividade; Originalidade; Qualidade Técnica; Adequação ao tema e
objetivos do concurso. A decisão do Júri não é passível de recurso.
9º Prémios
a) As obras selecionadas pelo júri, estarão em exposição, na Casa da Cultura da Junta de
Freguesia de Olivais, de 22 de março a 21 de abril de 2018.
b) Serão atribuídos os seguintes prémios:
Categoria individual M8: Vale uma entrada na KidZania ou similar
Categoria individual M13: Vale uma entrada numa atividade científica (em Lisboa) ou similar
Categoria escolar: Vale Passeio de Turma Guiado ou participação da turma numa atividade
científica (em Lisboa) ou similar
Qualquer uma das fotografias vencedoras será publicada no Jornal dos Olivais.
Poderão ainda ser atribuídas menções honrosas, caso o júri assim o decida.
c) Os/As vencedores/as serão anunciados/as publicamente durante a inauguração da
exposição,
d) Todas as pessoas participantes serão posteriormente informadas dos resultados, via email.
e) O júri poderá optar pela não atribuição de um ou mais prémios, caso o número e qualidade
das propostas não seja suficiente.
10º Propriedade, Direitos de Autor e Reprodução
a) A Junta de Freguesia, em parceria com a associação Rotary Clube Lisboa – Olivais, ficará
proprietária de todas as imagens apresentadas selecionadas no âmbito do concurso, podendo
ser reproduzidas, no todo ou em parte, para quaisquer efeitos que tenha por convenientes.
b) Os/As concorrentes autorizam a menção do seu nome e reprodução dos seus trabalhos
em qualquer tipo de suporte, bem como a sua divulgação e exibição.
c) A Junta de Freguesia dos Olivais e a associação Rotary Clube Lisboa – Olivais comprometese a mencionar sempre os nomes dos/as autores/as, nas utilizações que das fotografias venha
a fazer, renunciando os/as mesmos/as a receber qualquer contrapartida financeira ou de
outra índole.
11º Observações
a) Qualquer questão omissa neste regulamento será decidida pela entidade promotora
deste concurso, a Junta de Freguesia de Olivais.
b) Para mais informações: cultura@jf-olivais.pt / 21 853 35 27 ou geral@jf-olivais.pt /
21 854 06 90
Lisboa, janeiro de 2017
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