CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Tema: Um lhar sobre a Leitura
REGULAMENTO
1. Objetivos
O Concurso de Fotografia é uma iniciativa organizada pela Biblioteca Escolar e pela
Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes e tem os
seguintes objetivos:
• Promover a leitura;
• Incentivar a criatividade e a expressão de ideias através da fotografia;
• Incentivar os alunos a participar na comunidade escolar.
2. Tema
O tema do concurso é a leitura e o livro. As fotos poderão conter pessoas a ler, objetos,
lugares, expressões…
3. Participantes
O concurso é aberto a todos os alunos inscritos na Escola Secundária Dr. Francisco
Fernandes Lopes
4. Trabalhos
a) Os concorrentes devem apresentar três fotos, no máximo, podendo ser a cores e/ou
a preto e branco, sem montagens;
b) Trabalhos premiados anteriormente noutros concursos serão automaticamente
excluídos;
c) Fotografias compostas, sobreposições e imagens manipuladas digitalmente, assim
como fotografias com qualquer outro artifício, são excluídas do concurso;
d) Os trabalhos deverão ser entregues por mail (e-mail da BE: becre.eso@gmail.com) ou
pessoalmente na Biblioteca ou na Associação de Estudantes numa pen, CD, em formato
JPG;
e) Os trabalhos deverão ser identificados com o nome, turma, ano, número de
telemóvel do concorrente e título da fotografia.
5. Prazo de entrega
a) Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 13 de abril 2012.
b) Os resultados serão divulgados no dia 23 de Abril, Dia Mundial do Livro.
6. Júri
a) O júri será constituído por quatro elementos:
A professora bibliotecária, Teresa Costa, o presidente da Associação de Estudantes, João
Badalo, o professor Nuno Carvalho e o professor Carlos Silva.
b) O júri reserva-se o direito de não atribuir prémio, caso considere que as fotos a
concurso não reúnam as condições técnicas e estéticas necessárias.
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c) Das decisões do júri não haverá recurso
7. Prémios
a) O melhor trabalho receberá um prémio a definir, bem como o 2º e 3º lugares.
b) Será feita uma exposição das fotografias, na Biblioteca.
d) Todos os concorrentes receberão um diploma de participação.
8. Diversos
a) A apresentação dos trabalhos pressupõe a plena aceitação do presente regulamento;
b) A organização reserva o direito de expor, publicar ou reproduzir quaisquer dos trabalhos
premiados, salvaguardando sempre a indicação do autor;
c) Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelo júri;
e) Para esclarecimento de dúvidas, contacte-nos via e-mail ou pessoalmente.

2

