
 

 

 

Regulamento 

 

Concurso Fotográfico 2014 

Tema: FAUNA E FLORA DE SOCORRO  
 

O Concurso de Fotografia desse ano terá como tema “FAUNA E FLORA DE 

SOCORRO”. As inscrições serão de 03 a 17 de novembro de 2014 na Biblioteca 

Municipal. 

 

1. Cada participante poderá enviar somente uma foto, tamanho mínimo de 20 x 30 cm. 

 Não será permitido nenhum outro tipo de papel, apenas o fotográfico; 

 As fotos que não estiverem no tamanho e no papel determinado serão sumariamente 

eliminadas; 

 Fotografias manipuladas digitalmente, com evidências de uso de artifícios de 

alteração drástica do original, serão excluídas; 

 As fotos serão numeradas de acordo com a ordem de chegada;  

 O COMUC (Conselho Municipal de Cultura) irá escolher a comissão julgadora, que 

será composta por 03 fotógrafos; 

 Os resultados serão divulgados no dia 29/11/2014; 

 Serão premiados os 03 primeiros colocados. 

 

2. A foto deve ser entregue em um envelope com os seguintes dados: nome completo 

do autor, endereço completo, telefone de contato e e-mail. 

 

3. A inscrição será realizada na Biblioteca Municipal das 08h30 às 19h, localizada na 

Rua Campos Salles, 177 (Antiga Prefeitura), no período de 03 a 17 de novembro.  

Informações através do e-mail biblioteca@socorro.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 

3895-4252. 

 

4. A foto apresentada deverá estar de acordo com o tema do concurso e ser inédita e 

de autoria do inscrito, e não pode ter sido publicada em qualquer veículo de 

comunicação ou premiada em outro concurso. 

5. A participação neste concurso implica na autorização automática para a utilização 

da obra na divulgação do evento  em jornais, rádios, televisões, revistas, sites, e 

outros suportes de comunicação impressos ou digitais, exposições, e em eventual 

publicação contendo uma coletânea dos premiados e/ou participantes.  

6. Após o evento todas as fotos serão expostas na Biblioteca Municipal ou no Centro 

Cultural, e depois poderão ser retiradas na Biblioteca Municipal. 

7. O concurso será aberto para todos que quiserem participar, sem exceções. 
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