
 

 

Concurso de Foto 2015 

Condições de Participação 

1. O I Concurso de fotografia «Vila Verde: encantos e recantos por descobrir  …» é aberto a todos os alunos 

pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Vila Verde, do 2º e 3º ciclo 

2. A inscrição é individual é gratuita ficando registada na entrega dos trabalhos 

3.  É vedada a participação a todos aqueles que façam parte do departamento organizativo e membros do júri. 

4. Os trabalhos poderão ser a cores e/ou a preto e branco e máximo 3 fotos por participante 

5. Cada participante deve apresentar máximo de três fotografias a concurso, relacionadas com o concelho de Vila 

Verde que contemple algum destes temas: Gentes e Locais; Juventude e Tempos Livres.  

6.  As fotografias deverão ser apresentadas em formato digital. 

a.  Formato digital: Ficheiros JPEG, com resolução mínima de 3 Mega Pixels, não podendo cada foto 

ultrapassar os 5 Mega Bytes.  

A enviar a este e-mail: foto@apeevv.com, incluir no mail o nome do aluno a escola e o curso de 

frequenta 

7. Neste concurso não são permitidas alterações digitais nas fotografias, não devendo, no entanto, apresentar-se 

com qualquer tipo de montagem, nem reforço, como molduras ou similares. 

8. Cada ficheiro deverá conter um título e a respetiva identificação do tema a que pertence. 

9. As fotografias e os direitos de propriedade intelectual têm de pertencer integralmente e sem exceção ao 

participante do concurso de fotografia 

10. Data limite de entrega 20 de Abril 2014, trabalhos entregues após não serão aceites. 

11. O Júri selecionará (três) fotografias vencedoras (primeiro, segundo e terceiro lugar) por cada ano escolar (5º-6º-

7º-8º-9º) 

12. O Júri irá classificar as fotografias seguindo os seguintes parâmetros: Qualidade técnica, Criatividade e 

Consistência do conjunto de imagens apresentadas. 

13. Todos os concorrentes ficam obrigados a entregar fotografias com qualidade superior, para posterior 

organização de uma Exposição ou outros fins que a organização entenda e não serão devolvidas. 

14. A decisão do Júri não está sujeita a recurso em caso algum. 

15. Os premiados serão contactados pessoalmente pela Associação e os prémios serão entregues no dia da Festa 

anual da Associação de Pais. 

A direção: 

João Silva 
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