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ConCurso de FotograFia

regulamento

O concurso de fotografia “FotoFestival Estátuas 
Vivas” é uma iniciativa inserida no IV Festival 
Estátuas Vivas de Tomar e organizado pela 
Máquina do Tempo. 

artigo 1º / Participantes

a. concurso aberto a todos os interessados;
b. a participação no concurso é gratuita, sendo necessária 

inscrição. a ficha de inscrição, disponível no site do Festival 
www.estatuasvivas.com/ é obrigatoriamente assinada e 
depois enviada digitalmente, em conjunto com as fotografias 
(conforme artigo 4º);

c. É proibida a participação de membros do júri e familiares 
diretos;

artigo 2º / tema

a. o tema do concurso é o iV Festival de estátuas Vivas de tomar, 
que decorre entre 13 e 15 de setembro;

b. as imagens podem ser registadas durante todo o Festival e 
relativas a quaisquer das atividades realizadas;   

artigo 3º / Especificações

a. Fotografias a cores ou preto e branco;
b. as fotografias enviadas devem ter qualidade de reprodução 

(40x60cm 150ppi, mínimo 3600 x 2400 pixéis);
c. o concurso está aberto a qualquer tendência criativa, desde que 

os motivos fotografados não sejam recriados em programas 
de edição de imagem. É permitido cortar e redimensionar, 
alinhar o horizonte, ajuste de levels, contraste e saturação. 
não é permitida a manipulação excessiva da foto (adicionar 
elementos de outra foto, retirar objectos do enquadramento, 
etc.);

d. cada participante deverá apresentar um conjunto de 3 
fotografias, sendo o trabalho apreciado pelo seu todo;

artigo 4º / envio

a. cada conjunto fotográfico concorrente e a respetiva ficha de 
inscrição devem ser enviadas em dois ficheiros separados, 
num só mail; estes ficheiros serão exteriormente identificados 
apenas por um pseudónimo, escolhido pelo participante, e pelo 
conteúdo do ficheiro. ex: adamastor – Fotos; adamastor – 
inscrição. também as fotos enviadas devem ter o pseudónimo 
do autor como única identificação. ex adamastor i, adamastor 
ii, adamastor iii; 

b. cada participante poderá concorrer com o número máximo 
de 2 conjuntos de 3 fotografias. no caso de enviar este número 
máximo de conjuntos, deve usar pseudónimos diferentes e 
fazer os envios em 2 mail’s separados;

c. os envios são feitos para o endereço:  
fotofestivalestatuasvivas@gmail.com

d. a organização reserva-se o direito de não admitir a concurso 
os trabalhos que não cumpram as condições;

artigo 5º / Calendarização

a. terminado o iV Festival estátuas Vivas de tomar, os 
participantes terão 30 dias para o envio dos conjuntos 
fotográficos, terminando o prazo de receção às 24h do dia 15 de 
outubro de 2013;

b. a seleção dos trabalhos pelo júri será feita até ao dia 15 de 
novembro;

c. a divulgação dos 3 trabalhos vencedores será feita no dia 15 de 
novembro 2013, no site e no Facebook do Festival;

d. a entrega dos prémios será efectuada no dia 1 de dezembro;

artigo 6º / Júri

a. o júri será constituído por: Fotógrafo convidado; coordenador 
da máquina do tempo; designer da cmt;

b. o júri dará especial atenção à qualidade, coerência técnica e 
criativa do material fotográfico;

c. a decisão do júri é final e irrevogável;

artigo 7º / Prémios

a. o júri distinguirá 3 conjuntos fotográficos, atribuindo-lhes o 1º, 
2º e 3º prémio no concurso FotoFestival estátuas Vivas;

b. prémios:
        1º - 300 €
        2º - 200 €
        3º - 100 €

artigo 8º / direitos de autor 
e Utilização de Imagens

a. ao enviar as fotos a concurso, automaticamente, o autor está 
a disponibilizar o direito de publicação das fotos, nos termos 
indicados na alínea seguinte;

b. no âmbito das suas actividades, a parceria máquina do tempo 
reserva o direito de reproduzir, em diferentes suportes de 
comunicação, qualquer das fotografias a concurso, indicando 
sempre a respetiva autoria da imagem;

artigo 9º / Disposições finais

a. todos os casos omissos neste regulamento serão decididos 
pelo júri;

b. a participação neste concurso implica a aceitação e 
cumprimento integral do presente regulamento.
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