CONCURSO FOTOGRÁFICO
“Urban Nature | A natureza no espaço urbano”
REGULAMENTO
1. O concurso fotográfico “Urban Nature | A natureza no espaço urbano”, organizado pelo
Colégio INED (adiante designado por “colégio”), pretende premiar fotografias que retratem, de
uma forma criativa, a interação do Homem e das suas edificações com a natureza.
2. Podem participar no concurso todos os alunos do colégio, bem como os seus familiares.
Também podem concorrer professores e outros funcionários do colégio.
3. Os concorrentes serão agrupados em dois escalões:
• Escalão A – alunos do colégio;
• Escalão B – familiares de alunos do colégio, professores e outros funcionários do
colégio.
4. Para participar, os concorrentes devem enviar até 2 fotografias, da autoria dos próprios e
subordinadas ao tema, para o e-mail concurso.fotografia@ined.pt; todos os participantes
receberão um diploma de participação.
5. A submissão de fotografias decorre entre as 09h00 de 18 de janeiro e as 17h00 de 29 de
março de 2019.
6. São admissíveis ficheiros em formato JPEG, TIFF e HEIF; ficheiros com tamanho superior
a 5 megabytes serão redimensionados para efeitos de publicação na conta de Instagram do
colégio.
7. Os concorrentes podem participar uma única vez, enviando a(s) fotografia(s) por e-mail; o
texto do e-mail deverá incluir:
• Escalão A – nome completo, ano e turma;
• Escalão B (familiares de alunos) – nome completo; nome, ano e turma do aluno
de quem são familiares e grau de parentesco;
• Escalão B (professores e outros funcionários) – nome completo.
8. A participação no concurso pressupõe o conhecimento integral e a aceitação, sem reserva,
das regras estabelecidas no presente regulamento.
9. As fotografias que, comprovadamente, não forem da autoria dos concorrentes não serão
admitidas a concurso; poderão ser excluídas, também, se não forem respeitados os seguintes
requisitos:
• A fotografia não deve conter conotações de carácter pejorativo, obsceno, sexual,
violento, injurioso ou inapropriado;
• A fotografia não pode retratar qualquer espaço do colégio;
• A fotografia deve incluir pelo menos um elemento de caráter natural e outro de
caráter urbano.
10. As fotografias serão publicadas na página Facebook do colégio no dia 2 de abril, às 18h,
sem identificação do seu autor; para efeitos de divulgação do concurso, as fotografias poderão
ser publicadas na conta de Instagram do colégio.

11. Decisão sobre os vencedores:
• Em cada escalão, será vencedor o autor da fotografia com mais “Gosto” ( ) e/ou
“Adoro”( ) na página Facebook do colégio;
• Só serão contabilizados “Gosto” e/ou “Adoro” de pessoas que gostam da página
Facebook do colégio;
• Não serão contabilizados “Gosto” e/ou “Adoro” em publicações partilhadas;
• Serão contabilizados “Gosto” e/ou “Adoro” registados até às 17h00 do dia 26 de
abril;
• Em caso de empate, o vencedor será escolhido por um júri composto por
elementos da Direção do colégio.
12. O vencedor de cada escalão será notificado no dia 29 de abril, por e-mail.
13. Os prémios a atribuir são:
• Escalão A – câmara Action Cam Camlink Full HD Wi-Fi (ou similar);
• Escalão B – máquina fotográfica Fujifilm Instax Mini 9 (ou similar).
14. Os prémios serão entregues na festa de final do ano letivo 2018-2019 do colégio, ou em
data posterior, na impossibilidade de comparência dos vencedores ao referido evento, nas
instalações do colégio.
15. O prémio não poderá ser reembolsado ou substituído por valor equivalente em numerário.
16. Os segundo e terceiro classificados de cada Escalão receberão um diploma de “Menção
Honrosa”, que atestará a classificação alcançada.
17. Este passatempo não é promovido, nem administrado, nem está associado, de forma
alguma, à empresa Facebook.
18. O colégio reserva-se o direito discricionário de, após verificar a existência de qualquer
violação do presente Regulamento ou qualquer indício de participação fraudulenta,
desclassificar o participante em causa.
19. O colégio reserva-se o direito discricionário de alterar o presente Regulamento, sempre
que tais alterações sejam justificadas ou não prejudiquem os participantes.
20. A participação no concurso implica a autorização expressa de publicação das fotografias
na página Facebook e na conta de Instagram do colégio, bem como a reprodução das mesmas
em diferentes suportes físicos, a sua exposição pública e possível venda para efeitos de
beneficência.
21. Questões adicionais relacionadas com o concurso fotográfico “Urban Nature | A natureza
no espaço urbano” deverão ser remetidas para concurso.fotografia@ined.pt.

