REGULAMENTO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2017
O Colégio Cristo Redentor – Academia de Comércio – de Juiz de Fora promove o Concurso
de Fotografia 2017, aberto a alunos do Colégio, tendo como tema “Um momento do Esporte
da Academia”.
1- Os Esportes no Colégio Academia sempre foram uma tradição e ajudaram a
escrever essa história centenária. Este concurso pretende registrar, por meio de
fotos, momentos especiais vivenciados no ano de 2017, marcados por atividades
esportivas, como: Jogos Internos; Partidas de Futsal, Vôlei, Basquete e outras;
Atividades Especializadas e muito mais.
OBS.: A(s) fotografia(s) deverá(ao) registrar momentos de 2017.
2- As fotos que não observarem essa proposta serão desclassificadas.
3- As fotos poderão ser em preto e branco e/ou colorida.
Observação: As fotos concorrentes deverão ser apresentadas no formato 20 x 25 e não
deverão ter montagem.
4- Cada concorrente poderá participar com quantos trabalhos quiser.
5- O(s) trabalho(s) deverá(ão) ser remetido(s) em envelope lacrado, identificado(s) com
pseudônimo do autor, constante no verso de cada foto.
Observação: Junto a cada trabalho, em envelope separado e lacrado, deverão constar as
seguintes informações: pseudônimo, nome completo, turma, nº de chamada, e-mail e
telefone.
6- O(s) trabalho(s) deverá(ão) ser apresentado(s) na semana de 07 a 11 de agosto, na
Coordenação da Academia, sala 222, 2º andar, no horário das 8h às 12h, e das 13h às 17h,
à secretária Carol.
7- O encaminhamento do(s) trabalho(s), conforme o item 05(cinco), caracterizará a
inscrição no concurso, aceitando cada participante o reconhecimento do presente
regulamento.
8- O julgamento dos trabalhos será feito por Comissão, soberana em suas decisões,
livremente designada pela Comissão Organizadora do Concurso.
9- Os órgãos promotores do Concurso concederão ao participante classificado em 1º
lugar uma câmera fotográfica, ao 2º lugar um vale de 100 fotos 10x15 e ao 3º lugar um
vale de 50 fotos 10x15. Será concedida, também, Menção Honrosa aos trabalhos que
cumprirem o requisito para tal.
Observação: Os participantes, ao se inscreverem, estarão implicitamente concordando em
conceder à Academia de Comércio o direito de exclusividade para a utilização e reprodução
das fotos vencedoras.

10- Os trabalhos não classificados poderão ser devolvidos aos autores, caso desejarem,
até 10 dias após o resultado, no mesmo local de entrega dos trabalhos para o concurso.
11- O resultado será divulgado no dia 04 de setembro, no site da Academia, e, durante a
Semana da Cultura, a ser realizada nos dias 12, 13 e 14 de setembro, acontecerá a
premiação.
12- Os trabalhos selecionados participarão de uma exposição, no hall da Academia, a ser
lançada em outubro de 2017.
13- O Concurso terá o patrocínio da firma FOTO FERREIRA (Gal. Constança
Valadares, loja 3; R. Diogo Álvares, 653/3 – Benfica; Av. Pres. Costa e Silva, 1791/3 –
São Pedro), que concederá, além da premiação, desconto nas revelações das fotos
para o Concurso. Somente a loja do Centro estará revelando as fotos do Concurso.
14- Qualquer informação, procurar a professora Beth Sacchetto (Coordenação de Cultura
– 1º andar do Prédio da Academia, Sala 154) Telefone – 21027775; e-mail –
bethsac@academia.com.br.
15- Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do Concurso.

Juiz de Fora, 17 de abril de
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