Regulamento da exposição e concurso de fotos “Retratos da Fauna Silvestre”

I – Das fotos concorrentes
Art. 1º – A participação está aberta à comunidade em geral.
Art. 2º – O arquivo da foto deverá ser enviado em formato JPG, com 300 DPI e dimensões
mínimas de 4960 x 7016 px (L x A). Se estiver fora dos padrões solicitados, a foto estará
automaticamente desclassificada.
Art. 3º – A foto precisa ser de autoria de um único participante. Caso seja verificada fraude, a
foto estará automaticamente desclassificada.
Art. 4º – Não há restrição quanto à data do registro.
Art. 5º – Serão consideradas elegíveis fotos tiradas em qualquer localidade, desde que não
tenham sido publicadas física ou digitalmente.
Art. 6º – Serão desclassificadas as fotos que induzam ao consumo de bebidas alcoólicas, drogas
e sexo.
Art. 7º – Serão desclassificadas fotos que possuam conteúdo publicitário.
Art. 8º – Não será permitida a inscrição de fotos já divulgadas (forma impressa ou digital).
II – Das inscrições
Art. 9º – O envio das fotografias para a exposição e concurso de fotos “Retratos da Fauna
Silvestre” será realizado através do formulário com as seguintes informações:
- Nome completo do autor;
- E-mail do autor
- Formação (estudante/professor/pesquisador) ou atividade que exerce.
Art. 10º – As submissões de fotos serão realizadas no período de 15 de setembro a 15 de outubro
de 2019 e serão isentas do pagamento de taxas.
Art. 11º – Será permitido o envio de apenas uma (01) fotografia por participante.
Art. 12º – Ao efetuar a inscrição, o autor admite concordar, antecipadamente, com o uso de seu

trabalho em atividades e materiais de divulgação do IMA, sem qualquer pagamento. O crédito
da autoria será devidamente feito.
Art. 13º – Só serão selecionadas as fotos dos autores que tiverem assinado e submetido o termo
de compromisso anexado junto ao formulário de submissão das imagens.
III – Do julgamento
Art. 14º – Serão selecionadas até 20 fotos pela comissão organizadora do evento. As fotos
selecionadas serão expostas durante a Primavera na PUCRS, do dia 04 a 14 de novembro de
2019, no saguão da Biblioteca Central.
§ 1º – Em 31/10/2019 será divulgada a seleção das fotografias selecionadas no site do Instituto
do

Meio

Ambiente

(www.pucrs.br/ima)

e

na

página

do

Facebook

do

IMA

(www.facebook.com.br/imapucrs).
Art. 15º - Durante a exposição haverá uma votação a ser realizada na página do Facebook do
Instituto do Meio Ambiente (www.facebook.com.br/imapucrs) e presencialmente no local da
exposição.
§ 1º – As duas fotos mais votadas serão eleitas a primeira e a segunda colocadas do concurso.
§ 2º A votação encerra-se no dia 14/11/2019.
Art. 16º A divulgação das fotos vencedoras do concurso será realizada no dia 20/11/2019 no
site do Instituto do Meio Ambiente pucrs.br/ima e na página do Facebook do IMA
(www.facebook.com.br/imapucrs).
IV– Da Premiação
Art. 17º - A premiação aos dois primeiros colocados será surpresa.
§ 1º – A entrega da premiação será acordada com o vencedor e o segundo colocado.

