CONCURSO FOTOGRÁFICO
REGULAMENTO
DOS PARTICIPANTES:
Artigo 1º: Poderão participar toda a comunidade acadêmica da Faculdade de
Administração e Ciências Contábeis da Milton Campos.
DAS INSCRIÇÕES:
Artigo 2º: As inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir do dia 01/05/19,
e ficará disponível até o dia 5 de Maio às 23h59min o participante deverá
enviar a foto para o E-mail tertulia2019@outlook.com com o assunto “Concurso
de Fotos Milton Campos”, juntamente com uma versão digital da imagem em
anexo no formato em JPG ou JPEG, com o seu nome completo e seu período
(no caso de estudantes), funcionários da Milton Campos deverão conter nome
completo e o cargo.
DAS FOTOGRAFIAS:
Artigo 3°: Será aceita somente uma fotografia por participante.
Artigo 4°: A fotografia deve ser de autoria exclusiva do participante.
Artigo 5°: NÃO serão aceitas fotografias com efeitos digitais ou manipulação da
imagem de qualquer natureza, como bordas, molduras, retoque, inserção ou
remoção de conteúdo da imagem.
Artigo 6º: Cada participante poderá inscrever o limite máximo de 01 (uma)
fotografia.
Artigo 7º: A foto enviada deve conter apenas imagens relacionadas a objetos,
paisagens, gastronomia, animais e poderão ser coloridas ou em preto e branco.
Artigo 8° Não serão aceitas fotos de pessoas.
DA VOTAÇÃO:
Artigo 9°: As fotografias vencedoras serão escolhidas através de votação
popular por meio de site e link a serem disponibilizados para os participantes a
partir do dia 06/05/19 às 12h00min.
Artigo 10°: No dia do evento cada convidado (autoridades, patrocinadores
presentes, fotógrafos) terá direito a um voto com o peso de 10 (dez), poderá
escolher apenas uma foto, as sugestões para avaliação das fotografias são:
composição da imagem, momento da foto, criatividade e originalidade.

DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO:

CONCURSO FOTOGRÁFICO
REGULAMENTO
Artigo 11º: O resultado final deste concurso e a solenidade para a entrega do
prêmio serão realizados no dia 09/05/2019 às 21h00min no hall da Faculdade
de Administração Milton Campos.
Artigo 12°: Premiações:
1° Lugar Geral: Ensaio Fotográfico com a empresa Contando Histórias
Fotografia.
2° Lugar Masculino: Corte de cabelo, barba e limpeza de pele na Barbearia
Barba Negra em Nova Lima.
2° Lugar Feminino: Maquiagem e Cabelo, Nicole Géo Makeup.
3° Lugar Masculino: Perfume Lé Sénéchal, Dieguez&Oliveira.
3° Lugar Feminino: Aplicação de unha de gel, Bruna Ferreira Design e
Maquiagem Fernanda Makeup.
4° Lugar: Vale compras no valor de R$ 100,00 na loja Tutti Frutti & Menta.
5° Lugar: Carregador Portátil, Central do Estudante.
Artigo 13°: Só terão direito aos prêmios os inscritos que estiverem presentes no
dia e horário do evento.
Artigo 14°: Em caso de empate, o fotógrafo responsável pelo ensaio escolherá
a melhor foto considerando as sugestões de avaliação presentes neste
regulamento.
Artigo 15º: O prêmio é intransferível e não poderá ser convertido em dinheiro.
DISPOSIÇÕES FINAIS:
Artigo 16º: A premiação atribuída aos trabalhos não será suscetível de recursos
ou impugnações.
Artigo 17º: A participação no concurso implica no conhecimento e na
aceitação, pelo candidato, de todas as disposições deste regulamento.
Artigo 18º: Serão desclassificadas as fotos que não atenderem as regras deste
Regulamento.
Artigo 19°: O participante autoriza o uso e reprodução das imagens.
Artigo 20°: Todos os participantes do concurso de fotografia serão
considerados cientes da legislação brasileira de direitos autorais.
Artigo 21º: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

