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Concurso de Fotografia 2018 

Tema: “Águas de Lindóia: minha terra, minha vida!” 

Regulamento 

O Concurso de Fotografia, promovido pela Prefeitura Municipal por meio do Departamento 

de Cultura e Conselho Municipal de Política Cultural terá o tema “Águas de Lindóia: minha 

terra, minha vida!” 

Das inscrições 

 As inscrições deverão ser feitas do dia 18 de junho até 29 de junho de 2018 na Biblioteca 

Municipal “Germano Gelmini”, localizada à Praça Philomena Pulino Tozzi, s/n, de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h00;  

 Esse concurso é aberto para todas as idades;  

 Cada participante poderá enviar somente uma foto;  

 É necessário trazer uma cópia da foto em alta resolução (11 megapixels) em CD ou 

enviar para o e-mail do departamento: cultura@aguasdelindoia.sp.gov.br; 

 Fotografias manipuladas digitalmente, com evidências de uso de artifícios de alteração 

drástica do original, ou ainda que não atendam ao Regulamento do Concurso, também 

serão excluídas pela Comissão Julgadora;  

 A participação neste concurso implica na autorização automática para a utilização 

gratuita da obra pela Prefeitura Municipal 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.  

Da Comissão Julgadora 

 A comissão julgadora, que será escolhida pelo Conselho Municipal de Política Cultural, 

irá escolher os 3 (três) primeiros colocados do Concurso;  

 Haverá também voto popular: as fotos serão colocadas na página da Prefeitura Municipal 

no Facebook para que o público possa votar;  
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 Os três primeiros colocados dos votos dos jurados e o primeiro colocado do voto popular, 

receberão premiação;  

 Os resultados serão divulgados pelos jornais e mídias oficiais do município; 

 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão julgadora. 

Da Exposição e Premiação 

 As fotos inscritas ficarão expostas do dia 02 de julho até 14 de julho no Balneário 

Municipal “Edison Brasil Tozzi Rizzo”, em funcionamento sempre de terça-feira à 

domingo das 7h às 18h00; 

 A premiação deverá ocorrer em 14 de julho às 10h00 no próprio Balneário Municipal, 

contando com a participação de artistas da cidade que se apresentaram na ocasião.  

 

 

Águas de Lindóia, 13 de junho de 2018. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2018 

“ÁGUAS DE LINDÓIA, MINHA TERRA MINHA VIDA!” 

 

NOME COMPLETO: _________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO (dia/mês/ano): ______/______/______ 

RG: _________________________________ CPF: _________________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________BAIRRO: _____________________ 

TELEFONE DE CONTATO: ( __ ) ____________ 

O QUE SUA FOTO REPRESENTA PARA VOCÊ? EXISTE ALGUMA MOTIVAÇÃO 

QUE LHE FEZ INSCREVER ESSA FOTO? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Declaro que li com total atenção e aceito todas as condições previstas no regulamento do 

concurso “ÁGUAS DE LINDÓIA: MINHA TERRA, MINHA VIDA!”, sendo que a 

fotografia em questão é de minha autoria. 

ASSINATURA (PARTICIPANTE): _____________________________________________ 


