Concurso de Fotografia
“Photo em Marvila”

Regulamento
1. INTRODUÇÃO
“Photo em Marvila” é um concurso de fotografia, a decorrer nos dias 18 e 19 de Maio
de 2018, no âmbito do “1.º Festival de Luz em Marvila” organizado pelo Agrupamento de
Escolas D. Dinis, Lisboa.

2. OBJETIVO
O concurso tem como objetivo principal estimular a criatividade, sensibilidade estética e
interpretação crítica dos visitantes do “1.º Festival de Luz em Marvila”.

3. PROMOTOR
O promotor é o “1.º Festival de Luz em Marvila”.
https://luzemmarvila.pt/concurso-de-fotografia/
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4. DESTINATÁRIOS
O concurso é dirigido a todos os visitantes do “1.º Festival de Luz em Marvila”.

5. APRESENTAÇÃO A CONCURSO
São admitidas a concurso, imagens originais, a preto e branco ou a cores, em suporte
digital, que tenham sido tiradas durante o 1.º Festival de Luz em Marvila e que tenham
como tema o próprio Festival e as suas apresentações. A cada imagem deve ser atribuído
um título alusivo e pertinente.
O candidato ou, quando menor, o seu encarregado de educação, é responsável pela
autenticidade do trabalho apresentado.

Cada trabalho deve ser identificado de acordo com a seguinte estrutura:
TítuloDaFotografia.jpg

6. PRAZOS
Os trabalhos a concurso deverão ser submetidos, até ao dia 27 de Maio de 2018, para o
e-mail:
PhotoEmMarvila@esddinis.pt

No e-mail deverão ser indicados os dados pessoais do concorrente (nome, idade,
contacto telefónico, endereço de correio electrónico), para que a organização possa
contactar o concorrente em caso de vitória.
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os trabalhos admitidos são avaliados de acordo com os seguintes critérios:
a. Coerência imagem/tema
b. Objetividade da mensagem
c. Qualidade técnica
d. Qualidade estética
e. Originalidade/Criatividade

8. JÚRI
O júri de avaliação, em número ímpar, é composto por professores do Curso Profissional
de Técnico de Multimédia.
As decisões do júri são tomadas por maioria simples.
Da decisão do júri não haverá recurso.

9. PRÉMIOS
Será atribuído um prémio, ainda a definir, ao melhor trabalho fotográfico.
Será feita uma exposição fotografias seleccionadas pelo júri;
Os trabalhos premiados serão divulgados na página do evento
https://luzemmarvila.pt
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10. DIVULGAÇÃO
Os trabalhos admitidos a concurso passarão a fazer parte do espólio do 1.º Festival de
Luz em Marvila e do Agrupamento de Escolas D. Dinis, dando o participante autorização
para a sua divulgação/reprodução em diversos suportes, no âmbito das atividades do
Agrupamento de Escolas D. Dinis.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos deste Regulamento.
O não cumprimento de qualquer um dos termos do presente Regulamento, por parte de
qualquer uma das candidaturas, constitui motivo bastante para exclusão do concurso.
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