REGULAMENTO
O presente regulamento destina-se a
estabelecer um conjunto de normas para
o concurso fotográfico que se realiza no
âmbito do 14.º Congresso da Água.
1. Os trabalhos admitidos a concurso
deverão ser apresentados através
de associados da Associação
Portuguesa dos Recursos Hídricos
ou de participantes inscritos no
14.º Congresso da Água.
2. Não poderão participar no concurso
fotógrafos profissionais e os
elementos que fazem parte do
júri do concurso ou da Comissão
Organizadora do 14.º Congresso da
Água.
3. Os trabalhos deverão estar
relacionados
com
o
tema
“Recursos Hídricos” e deverão ser
enviados impressos em sobrescrito
fechado, até ao dia 1 de fevereiro
de 2018, para:
APRH
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
DO 14.º CONGRESSO DA ÁGUA
a/c LNEC
Av. do Brasil, 101
1700-066 LISBOA
4. As
fotografias
apresentadas,
num número máximo de três por
participante, poderão ser a cores,
a preto-e-branco ou sépia, no
formato de 20x30cm e não podem
ser apresentadas em cartolina,
cartão ou qualquer outro material
que não seja papel fotográfico.
As fotografias devem também
ser enviadas para o e-mail do
Congresso: congresso.agua@aprh.pt
em formato jpeg, de resolução não
inferior a 9Mpixels.
5. Cada
fotografia
deverá
ter
uma inscrição na parte posterior,
de forma legível, onde constem os
seguintes dados:
• Pseudónimo
• Local e data onde a
fotografia foi tirada
• Título da fotografia
6. O participante garante, pelo próprio
acto de inscrição, que é o autor da
fotografia e que esta é uma obra
própria, original e inédita, isto é,
não foi previamente divulgada, de
nenhum modo (incluindo através de
páginas Web privadas ou fórmulas
semelhantes).

7. As fotografias compostas, sobreposições e imagens manipuladas
digitalmente, assim como fotografias
com qualquer outro artifício serão
excluídas do concurso.

A organização reserva o direito
de não atribuir prémio em caso
de se considerar insuficiente a
qualidade dos trabalhos presentes
a concurso.

8. No verso do trabalho deve constar,
a lápis e em letra legível, o nome
completo do autor, telefone, e-mail,
idade e profissão.

11. A entrega dos prémios será
efetuada no dia 9 de março de 2018,
durante a sessão de encerramento
do 14.º Congresso da Água, no
Évora Hotel, Évora.

9. O júri seleccionará 15 fotografias
que serão expostas ao público
durante o 14.º Congresso da Água.
Essas fotografias serão votadas
pelos participantes ao longo do
14.º Congresso da Água.
10. Serão atribuídos os seguintes
prémios:
1.º classificado:
1 cheque FNAC no valor de 250
euros;
2.º classificado:
1 cheque FNAC no valor de 150
euros;
3.º classificado:
1 cheque FNAC no valor de 100
euros.

12. A organização não se responsabiliza
por eventuais danos ou extravio dos
trabalhos enviados.
13. Os trabalhos enviados não serão
devolvidos. A APRH fica com o
direito de dispor do material para
exposições posteriores sem o
pagamento de quaisquer direitos
de autor.
14. Os casos omissos deste regulamento
serão decididos pelo júri.
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