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REGULAMENTO 

CAPÍTULO I 

 

1 - O CONCURSO DE FOTOGRAFIA será realizado em duas categorias pelo 

Parque Vida Cerrado, uma aberta à participação pessoas da comunidade de Luis 

Eduardo Magalhães e região entre 15 a 21 anos. E outra categoria para a 

comunidade Galvani, para colaboradores e terceiros de CILEM 

1.1 Cada participante poderá concorrer com 01 trabalho, de sua autoria. 

1.2   As fotos devem retratar a presença do Bioma Cerrado na vida do autor. 

1.3 As fotos deverão ser de fotógrafos amadores. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVO 

 

2. O concurso tem como principal objetivo mobilizar os sentidos dos participantes 

para a capacidade de observação do bioma que os cerca e provocar curiosidade 

pelo que está acontecendo ao seu redor, aumentando a sensibilização quanto ao 

objeto fotografado, o Cerrado. 

 

CAPÍTULO III 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO 

 

3. Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes 

especificidades: 

I – As fotografias deverão ser obrigatoriamente de autoria do participante; 

II - As fotografias deverão ser coloridas. 

III - Abordar aspectos relacionados ao Tema “Cerrado”  

IV – As fotografias deverão ser enviadas  em meio eletrônico e formato JPEG para 

gabrielle@vidacerrado.org.br 

V – Cada fotografia deve ser acompanhada de uma memória descritiva feita pelo 

autor, contendo um título, a data em que foi feito o registro e a justificativa da sua 

apresentação ao concurso. 



VI – Cada fotografia deve ter no mínimo 05 MB de resolução, preferencialmente 

feitas por máquina fotográfica.  

CAPÍTULO IV 

INSCRIÇÕES  

 

4. As fotografias com a ficha de inscrição (anexo1) devem ser enviadas para o  e-

mail gabrielle@vidacerrado.org.br  até o dia 31 de outubro de 2019.  

  

4.1. Deverá ser enviado junto comprovante da idade do autor para  a categoria 

comunidade e para a categoria comunidade Galvani a comprovação de vínculo com 

a unidade ( pode ser uma declaração do supervisor ou Rh). 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Votação  

 

5.1 As fotografias enviadas passarão por uma triagem pela equipe técnica para o 

atendimento dos requisitos. 

 

5.2  As fotos selecionadas no item 5.1 passaram por uma votação pelo conselho do 

Parque Vida Cerrado, as 10 fotos mais votadas irão para a votação na internet. 

 

5.3. Na internet, ganharão as 03 fotos com mais engajamento. 

 

CAPÍTULO VI 

PRÊMIOS 

 

6.1 Será atribuído premiação aos TRÊS melhores trabalhos escolhidos pela internet. 

6.2 a divulgação do resultado será no dia 20 de novembro de 2019 nas redes sociais 

do Parque Vida Cerrado. 
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6.  A premiação para ambas as categorias será: 

 1° lugar- Câmera fotográfica, lobo de bronze, caneca do parque  

 2° lugar – caneca do parque e livro do Oeste da Bahia 

 3° lugar – caneca do parque 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

7. Os concorrentes transmitem ao Parque Vida Cerrado, os direitos autorais sobre 

todas as criações que apresentem no âmbito do presente concurso, para reprodução 

em materiais de comunicação da organização e organizações parceiras. 

 

7.1. Está reservado ao Parque Vida cerrado o direito de elaborar um catálogo e/ou 

publicar nos veículos de comunicação os trabalhos premiados acompanhados do 

nome dos seus autores, não podendo os concorrentes fazê-lo por si antes da 

votação final. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8. Serão admitidos ao concurso os trabalhos que respeitem o presente regulamento. 

 

8.1. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por deliberação do 

Parque Vida Cerrado. 

 

8.2. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados ao NEA através do e-mail 

gabrielle@vidacerrado.org.br ou do telefone (77) 99971-3190. 
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Anexo I (ficha de inscrição) 

Concurso de fotos 

“Meu Parque Vida Cerrado” 

Categoria: 

Comunidade: (    )  - anexar comprovante de idade 

Comunidade Galvani (     ) – anexar comprovante de vínculo com  a empresa  

Nome: _________________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________ 

Telefone: (    )__________ (     )______________ 

Data de nascimento: ____________________________ 

Rg:____________________________ 

E-mail:_________________________________________________________ 

Dados do responsável em caso de menores de idade: 

Nome Completo:_______________________________________________________ 

RG:___________________    CPF:________________________________________ 

 

Autorizo ____________________________________________ a participar do concurso fotográfico e 

aceito os termos do regulamento 

 

 

_________________________________ 

Assinatura 

 

                                  Luís Eduardo Magalhães (Ba), _____ de _______________, 2019. 

 

  


