
Regulamento do Concurso de fotografia

Homens de Mar

Artigo 1º

Apresentação

O Município de Olhão, no âmbito do Dia do Pescador, que se irá realizar a 31 de Maio de 2017,

tem o prazer de anunciar o concurso de fotografia “Homens de Mar” como forma de

enobrecer o setor das pescas e os seus intervenientes.

Artigo 2º

Público-alvo

Este concurso é aberto a qualquer cidadão, residente em Portugal, independentemente da sua

nacionalidade, idade ou profissão.

Artigo 3º

Objetivos

Este concurso tem como objetivo:

Promover a terra e as suas gentes;

Despertar um olhar atento às questões das pescas, da aquacultura e do mar;

Desenvolver uma consciencialização sobre o meio ambiente e a sua preservação;

Envolver toda a população e setor enaltecendo desta forma o Dia do Pescador.

Artigo 4º

Requisitos para o concurso:

As fotografias deverão estar diretamente relacionados com o tema o Mar e o Pescador.

As fotos deverão ser:

 Formato JPEG e/ou PNG;

 Resolução mínima de 300 Dpi;



 Tamanho para impressão 594 x 840 mm;

 Vertical ou horizontal;

 Semmargem, assinatura e marcas de água.

Só serão aceites fotografias enviadas para o email rp@cm-olhao.pt.

Cada participante pode apresentar no máximo 2 (dois) trabalhos.

Todas as fotos devem fazer-se acompanhar de uma declaração de cedência de imagem (faça

download aqui).

Artigo 5º

Seleção e validação

As fotos selecionadas dentro dos parâmetros acima mencionados serão colocadas na página

do Facebook do Município de Olhão.

Só serão validadas as fotos que sejam enviadas a partir das 00:00h do dia 3 de Maio até às

23:59h do dia 14 de Maio de 2017.

Artigo 7º

Júri

O Júri para este concurso é composto pela Comissão Organizadora do Dia do Pescador que

engloba várias entidades do sector das pescas sendo elas:

AAPF – Associação de Armadores de Pesca da Fuzeta;

ANICP – Associação Nacional dos Industriais das Conservas do Peixe;

APA – Associação Portuguesa de Aquacultura;

Capitania do Porto;

DRAPALG – Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve;

DOCAPESCA;

FORMOSA – Cooperativa da Formosa;

FOR-MAR;

IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera;

Município de Olhão;

Olhão Pesca;

Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Sul;

UALG – Universidade do Algarve.



Artigo 8º

Função do Júri

O Júri acima indicado tem como funções:

Deliberação em caso de empate;

Seleção de fotografias a serem expostas numa futura Exposição sobre o tema do concurso.

Artigo 9º

Exclusão

A Comissão Organizadora do concurso reserva-se ainda no direito de excluir qualquer

fotografia que seja ofensiva e/ou não cumpra as condições de participação (artigo 4º e 5º),

sem que seja dada qualquer justificação ao participante.

Artigo 10º

Concurso

Após seleção das fotografias para o concurso com o tema “Homens de Mar”, as mesmas serão

colocadas na página de Facebook do Município de Olhão no dia 16 de Maio para votação.

Para o efeito de contabilização só serão admitidos os likes/gostos colocados diretamente nas

fotografias publicadas nas galerias da página oficial do Facebook do Município de Olhão.

Não se considera os likes/gostos que sejam colocados numa foto partilhada.

Artigo 11º

Prémio

À fotografia com mais likes/gostos até às 23:59h do dia 29 de Maio de 2017, será atribuído

como prémio 1 (um) tablet (marcas e caraterísticas ainda a anunciar).

O vencedor será anunciado na página do Facebook do Município no dia 30 de Maio e a entrega

do prémio será efetuada no Dia do Pescador, 31 de Maio (em local a designar).


