Regulamento do 1º concurso fotográfico: Belezas de Carmo da Cachoeira
1. DO OBJETIVO
A Prefeitura de Carmo da Cachoeira – MG através da Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Turismo, estão promovendo a 1ª edição do Concurso Fotográfico BELEZAS
DE CARMO DA CACHOEIRA. Esse concurso tem como intuito revelar e divulgar as
belezas de Carmo da Cachoeira, bem como, contribuir no fomento à atividade turística
(interna e externa) e fazer com que nós enxerguemos nossa cidade com “Novos Olhos”.
2. DAS CATEGORIAS
O Concurso Fotográfico – BELEZAS DE CARMO DA CACHOEIRA prevê somente a
categoria “Foto mais curtida”. Para fins desse concurso, as fotos passarão por uma préseleção feita por fotógrafos de nossa cidade. As fotos escolhidas previamente pelos
fotógrafos serão colocadas para serem curtidas na página da Prefeitura Municipal de
Carmo da Cachoeira no Facebook.
4. DA PARTICIPAÇÃO
4.1 A inscrição será efetivada mediante o envio de 01 (uma foto) para o “Privado da
Prefeitura” no facebook (Messenger) juntamente com nome completo idade e telefone
de contato.
4.2 Não serão aceitas fotografias exclusivamente em mídias eletrônicas (CD, pen drive,
etc.).
4.3 A(s) fotografia(s) deve(m) ser inédita(s), não podendo ser cópia ou adaptação de
fotos já existentes Sobretudo atuais. Não podendo tirar foto da foto.
4.4 Não é permitida fotos com pessoas. O intuito do projeto é realçar belezas naturais,
históricas, arquitetônicas e patrimoniais de nossa cidade.
4.5 o prazo de envio das fotos: 29/06/2021 – 12/07/2021
5. DOS PRAZOS
Os prazos para o envio da foto por meio
de mensagem privada no facebook

29/06/2021 à 12/07/2021

Avaliação do júri técnico

09/07/2021 à 12/07/2021

Divulgação das fotos na pagina do
facebook para a votação (curtidas)

Das 7h do dia 13/07/2021 até às 07h do
dia 14/07/2021

Divulgação dos (3) três primeiros
colocados

14/07/21

Premiação

15/07/2021

6. DA AVALIAÇÃO:
6.1 A triagem das fotografias será realizada por um júri técnico formado por 03 (três)
avaliadores especializados e nomeados sem ônus para a Prefeitura de Carmo da
Cachoeira - MG
6.2 Critérios de avaliação:
.Qualidade fotográfica;
.Criatividade;
.Consonância com o tema: Belezas de Carmo da Cachoeira
7. DA VOTAÇÃO POPULAR
7.1 As (3) três fotos mais curtidas serão premiadas. Em caso de empate será a fotografia
que foi enviada primeiro.
8. DOS IMPEDIMENTOS
É vedada a participação de membros da comissão organizadora e júri técnico, bem
como, familiares de 1º (primeiro) grau desses.
9. DA PREMIAÇÃO
Colocação

Premiação

1º lugar

Cesta de café da manhã e
Certificado

2º lugar

Certificado

3º lugar

Certificado

*Obs: As fotografias vencedoras irão estampar artes futuras da secretaria.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 As decisões do júri técnico serão irrecorríveis, soberanas e finais.
Carmo da Cachoeira, 29 de junho de 2021.

