CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL
CLICANDO LIMEIRA

Uma definição de fotografia.
Fotografar é desenhar com a luz, luz natural (sol), ou as diversas fontes de energias
luminosas artificiais, (aquelas alimentadas por uma fonte de energia elétrica ou
baterias). A hora, o local e o enquadramento escolhidos pelo fotógrafo no instante do
registro, vão eternizar aquele momento.

1 Quem pode participar:
O concurso está aberto para qualquer pessoa, sem restrição de idade, morador ou não da
cidade de Limeira, SP.

2 Tema do concurso:
- Registrar através da fotografia, um detalhe da cidade de Limeira que considera
importante.
- Registrar através da fotografia, um ponto, ou local da cidade de Limeira que está
abandonado.
- Registrar através da fotografia, um ponto, ou local da cidade de Limeira que valorize
de alguma forma a prática de qualquer natureza de esporte, ou de cultura local.
- Registrar através da fotografia, como a cidade de Limeira valoriza, ou não, o meio
ambiente.
- Registrar através da fotografia, um destaque para a arquitetura urbana da cidade.

3 Critérios para a validação da foto:
Cada participante só poderá concorrer com uma única foto.
A foto deverá ter um título. Nome do autor e um telefone de contato.
Pode ser feita com smartphone.

4 Critérios para desclassificação:
As fotos sem identificação: nome do autor, título da foto e um telefone de contato.
As fotos que estiverem desfocadas. (falta de nitidez que comprometa o entendimento da
temática).

Se a composição da foto estiver fora do tema proposto para o concurso (conforme item
do regulamento).
Se o mesmo participante enviar mais de uma foto, os membros do júri de seleção eliminarão as
excedentes aleatoriamente.
Ao inscrever-se neste concurso, o participante afirma ser o autor da imagem enviada,
concedendo ao ISCA Faculdades o direito de reprodução da mesma, em mídias impressas e
digitais, sem qualquer ônus para o ISCA Faculdades. Assume, ainda, toda responsabilidade,
civil ou criminal, que possa ocorrer e que esteja relacionada ao conteúdo da imagem enviada e
sua divulgação.

5 Da seleção dos vencedores.
As fotos inscritas que tenham atendido os critérios do regulamento serão avaliadas por
uma comissão julgadora formada por: professores universitários do ISCA faculdades
com especialização em fotografia, audiovisual, artes gráficas e profissionais da área
fotográfica. A decisão final não poderá ser questionada.
Os prêmios serão entregues nas dependências do ISCA faculdades na presença dos
organizadores do concurso.

6 Premiação:
1 Tablet – 1º lugar
1 relógio de pulso – 2º lugar

7 Endereço para o envio das fotos: clicandolimeira@iscafaculdades.com.br

8 Cronograma do concurso
8.1 Data limite para o envio das fotos: 18 de outubro à 25 de novembro de 2018
8.2 Período de avaliação: De 26 a 27 de novembro de 2018
8.3 Divulgação dos premiados:

28 de novembro de 2018 (no mini anfiteatro da

faculdade)
8.4 Data para a entrega dos prêmios: 28 de novembro de 2018, das 19h às 21h30

APOIO
Pink Polimento e auto lavagem
Itálian Joalheiros

