CONCURSO
RSO DE FOTOGRAFIA | #AMORNAFREGUESIA
» NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
A Junta de Freguesia do Castelo, vai organizar um Concurso de Fotografia Digital, intitulado
#AMORNAFREGUESIA.
Este concurso tem como objetiv
objetivo, fomentar o interesse pelo Património
atrimónio (edificado) da
Freguesia do Castelo junto da comunidade.
1.Objetivos
a) Propor uma ligação entre o património histórico da freguesia e histórias de amor nele
vivenciado;
b) Promover a originalidade no que diz respeito às fotografias e frases dos partic
participantes;
c) Criar um acervo original de material fotográfico, para possível utilização da entidade
promotora do concurso.
2. Temas
a) Amor;
b) Dia dos Namorados;
c) Património histórico da Freguesia do Castelo.
3. Participantes
a) A participação neste
este concurso deve ser em dupla, sendo que cada par deve enviar para o
correio eletrónico da Junta de Freguesia do Castelo, uma fotografia e uma frase alusiva à
temática do Dia dos Namorados, junto
junto, ou tendo como fundo qualquer um dos monumentos
(património
o edificado), existentes na freguesia do Castelo
Castelo;
b) O local terá de ser identificado nas informações enviadas por e-mail;
c) O concurso dirige-se
se a todos os indivíduos que tenham 18 ou mais anos, de qualquer
nacionalidade, recenseados na freguesia do Castelo;
d) Cada par participa apenas com uma fotografia.
4. Elegibilidade
a) A fotografia pode ser enviada a cor ou a preto e branco.
b) A fotografia deve ser original e estar relacionada com as temáticas acima descritas.
5. Submissão de trabalhos
Para participar no concurso deve enviar para o ee-mail geral@jf-castelo.pt
castelo.pt as seguintes
informações:
a) Nome (completo) dos autores e informação de contato (e
(e-mail
mail e telefone);
b) Fotografia do casal com um monumento histórico da freguesia do Castelo,
Castelo como fundo ou
junto do mesmo;
c) Uma frase
rase descritiva da fotografia; eesta
sta deve conter obrigatoriamente as palavras “Amor” e
“Freguesia do Castelo”.
6. Júri
O Júri é composto por três elementos:
_ Paulo Mangaz
_ Mário Gomes
_ Acácio Marquês

*Nas deliberações do júri, não haverá lugar a recurso.
7. Período de candidatura
O período para submissão de fotografias a concurso decorre de 1 a 10 de fevereiro de 2020.
8. Prémio
O anúncio dos vencedores será realizado no dia 12 de fevereiro de 2020, através da página do
FB da JFCastelo, onde serão também postadas todas as fotos elegíveis a concurso.
O casal vencedor receberá como prémio um jantar no Dia dos Namorados, em local a designar
pela Organização (Freguesia do Castelo).
9. Direitos de Imagem
Ao submeter a fotografia no concurso os participantes declaram automaticamente a cedência
de Direitos de Autor, bem como Direitos de Imagem, para a entidade Junta de Freguesia do
Castelo.

(normas aprovadas em reunião ordinária da Junta de Freguesia do Castelo, a 8 de janeiro 2020)

