
 
 

 

I Concurso Cultural de Fotografia 

Regulamento 

A Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer torna pública a abertura do 
período de inscrições para o I Concurso Cultural de Fotografia, na forma deste 
regulamento. 

DISPOSIÇÕES INICIAIS  

Art. 1º - Este regulamento é um documento composto pelo conjunto de 
disposições que regem o I Concurso de Fotografia. 

Art. 2º - O I Concurso de Fotografia é promovido pela Secretaria de Esporte, 
Cultura, Turismo e Lazer, através do setor de Assessoria de Comunicação. 

Art. 3º - Todos os participantes desse concurso serão considerados 
conhecedores deste documento e das legislações afins vigentes, aos quais 
ficam subordinados.  

DO TEMA  

Art. 4º - O I Concurso de Fotografia contempla 02 (dois) temas gerais: Pessoas 
e Natureza.  

DO OBJETIVO  

Art. 5º - O I Concurso de Fotografia tem por objetivo comemorar o Dia Mundial 
da Fotografia (19 de agosto). 

DO PÚBLICO ALVO  

Art. 6º - O concurso é aberto para todas as pessoas residentes em Cruz das 
Almas-Ba. Podem se inscrever profissionais e fotógrafos amadores, desde que 
comprovada à residência no município.  

DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO  



 
 

 

Art. 7º - A inscrição é gratuita e poderá participar qualquer cidadão residente 
em Cruz das Almas-BA. 

§ 1º - O concurso será individual.  

§ 2º - Serão aceitas apenas 10 (dez) primeiras inscrições para cada tema. 

§ 3º - Cada participante poderá enviar apenas 01 (uma) foto de sua autoria 
para concorrer com os demais participantes.  

§ 4º - Cada participante deverá indicar no ato da inscrição o tema ao qual irá 
concorrer. 

§ 5º - Cada participante fica encarregado de efetuar a sua inscrição, enviando 
para o e-mail ascom@cruzdasalmas.ba.gov.br a foto concorrente, o nome, e o 
endereço do perfil do instagram. 

§ 6º - No momento da inscrição o participante deve encaminhar nome 
completo, endereço, número do celular, instagram, arquivo digital com a 
fotografia que irá concorrer.  

§ 7º - As fotos poderão ser coloridas ou em preto e branco e deverão ser 
enviadas em formato digital. O arquivo digital da fotografia deverá ser entregue 
em formato PNG na melhor resolução possível. 

§ 8º - O participante poderá utilizar qualquer câmera fotográfica digital para 
realizar seus registros, incluindo câmeras de aparelhos móveis, como telefones 
celulares, tabletes. 

§ 9º - As fotografias podem ser no formato paisagem ou retrato.  

§ 10º - É expressamente proibida qualquer gravura, marca d’água ou afins que 
identifique na fotografia seu autor.  

§ 11º - Ajustes de contraste, brilhos, saturação, nitidez são aceitos.  

§ 12º - Efetivada a inscrição, não poderão ser feitas trocas, correções ou 
alterações nas obras. 
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§ 13º - Cada fotografia deverá se enquadrar em apenas um dos temas 
específicos do presente regulamento.  

§ 14º - A falta de informação ou veracidade quanto a qualquer informação 
constante na inscrição poderá implicar automática exclusão do participante do 
concurso.  

§ 15º - As inscrições acontecerão de 12 a 15 de agosto ou até o limite máximo 
de 10 inscritos por tema. 

§ 16º - Serão aceitos apenas os trabalhos entregues dentro do prazo e das 
normas de apresentação descritos nesse regulamento.  

DO JULGAMENTO  

Art. 8º - As fotografias submetidas à avaliação e votação dos internautas, 
através de stories no instagram oficial da Prefeitura no dia 17 de agosto. 

DA PREMIAÇÃO  

Art. 9º - As 02 (duas) fotos mais votadas de cada tema serão declaradas 
vencedoras.  

Art. 10º - A divulgação do resultado ocorrerá em meio virtual no dia 19 de 
agosto (Dia Mundial da Fotografia) com a publicação das fotos vencedoras no 
feed das redes sociais da Prefeitura com os devidos créditos. 

Art. 11º - Os 02 vencedores de cada tema receberão um troféu como prêmio 
simbólico que será entregue na sede da Secretaria de Esportes, Cultura, 
Turismo e Lazer. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 12º - O participante do I Concurso de Fotografia a partir da inscrição no 
concurso autoriza o uso de suas fotos, seu nome e sua imagem, na Internet, 
Intranet, vídeos, folders, fotos, apresentações, cartazes, jornais, entre outros 
meios de comunicação, inclusive como forma de propaganda e divulgação do 
evento, sem qualquer ônus para a Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e 
Lazer. 



 
 

 

Art. 13º - Para as fotografias inscritas, que expuserem o rosto de outras 
pessoas, que não seja do próprio participante, deverá ser preenchida 
autorização de uso de imagem que deverá ser digitalizada e enviada no ato de 
inscrição.  

Art. 14º - Cada participante está ciente de que somente poderá enviar fotos de 
sua autoria, sendo expressamente proibido o envio de fotos cujo direito de 
titularidade seja de terceiros.  

Art. 15º - Cada participante é responsável pelo envio das informações e foto e 
deverá responder por eventuais utilizações indevidas da foto que enviou, não 
cabendo a Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer nenhuma 
responsabilidade, tampouco indenização, em virtude do envio das fotos, nos 
termos do Art. 14º. 

Art. 16º- A Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer não se 
responsabiliza pelo uso de imagem das pessoas fotografadas, cabendo 
exclusivamente ao autor da fotografia obter as autorizações necessárias, bem 
como responder pelas implicações legais em caso de questionamentos 
judiciais ou extrajudiciais.  

Art. 17º - Todo participante deste concurso declara, com o ato de sua inscrição, 
conhecer e concordar plenamente com este Regulamento.  

Art. 18º - Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela 
Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer em conjunto com a ASCOM. 

 

Cruz das Almas-BA, 09 de agosto de 2021. 


