CONCURSO DE FOTOGRAFIA
REGULAMENTO
“2018 - Ano Europeu do Património Cultural”

INTRODUÇÃO
Por proposta da Comissão Europeia o Parlamento Europeu adoptou a Decisão que
estabelece 2018 como o Ano Europeu do Património Cultural (AEPC 2018). O AEPC
2018 é enquadrado pelos grandes objectivos da promoção da diversidade cultural, do
diálogo intercultural e da coesão social, visando chamar a atenção para o papel do
património no desenvolvimento social e económico e nas relações externas da União
Europeia.
ENQUADRAMENTO
O Concurso de Fotografia organizado pela Oficina do Ambiente integra-se na
comemoração do Ano Europeu do Património Cultural e irá decorrer de 11 de
novembro de 2017 a 25 de maio de 2018. A participação no concurso está aberta a
alunos do 3º ciclo e do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de Caldas de
Vizela.
OBJETIVOS
O Concurso tem como objetivos sensibilizar a comunidade educativa para a temática
envolvida, pretendendo-se, igualmente, incentivar os participantes a valorizar e
promover

o

património

cultural

europeu,

desenvolvendo

e/ou

valorizando

competências técnicas e de criatividade no âmbito da fotografia.
CONCORRENTES
Podem concorrer todos alunos e formandos do agrupamento de escolas,
individualmente ou em grupo (cada grupo deverá ser constituído até ao limite máximo
de 2 participantes).
Cada participante – individualmente ou em grupo – poderá apresentar até dois
trabalhos em fotografia sobre o tema proposto.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO
Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes especificidades:
•

Formato JPG;

•

Não serão aceites fotografias manipuladas digitalmente que incluam molduras,
assinaturas, datas ou outros dados, bem como efeitos inseridos sobre a
imagem.

•

São admitidos ajustes, como por exemplo brilho, saturação, contraste ou
nitidez e reenquadramentos.

•

As fotografias, a preto e branco ou a cores, deverão ter o formato mínimo de
15x20 e o máximo de 30x40.
ENTREGA DOS TRABALHOS

Os trabalhos devem ser entregues até ao dia 25 de maio de 2018 através do email
fotografia@aevizela.edu.pt.
Os concorrentes devem entregar as suas fotografias por email onde conste no assunto
a menção Concurso de Fotogafia “2018 - Ano Europeu do Património Cultural”.
As fotografias devem ser colocadas em anexo do email. No email ainda deve constar:
•

Nome(s) do(s) concorrente(s)

•

Turma

•

Ano de escolaridade

•

Curso

•

Idade

Cada fotografia deverá ter um título que exprima o significado da imagem, sempre com
expressões em português, salvo em caso específico da necessidade de recorrer à
língua estrangeira;

JÚRI
As fotografias serão apreciadas por um júri a definir que deliberará até dia 08 de junho
de 2018.
Do resultado do concurso o júri lavrará uma ata fundamentada que será assinada por
todos os seus membros.
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PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios aos três concorrentes com melhor classificação.
1º Prémio – Cheque FNAC com o valor de 25€.
2º Prémio – Cheque FNAC com o valor de 20€.
3º Prémio – Cheque FNAC com o valor de 15€.
A cerimónia de entrega de prémios terá lugar no Auditório da Escola Secundária de
Vizela, no dia 09 de novembro de 2018, pelas 15 horas.
Os concorrentes premiados serão avisados através de notificação da escola sobre a
hora e o dia de entrega dos prémios.
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