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REGULAMENTO 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO AMADOR “UM OLHAR SOBRE A CIDADE VERDE” 

Ação cultural, denominado Concurso Fotográfico Amador “Um olhar sobre A CIDADE 

VERDE”, idealizado com o objetivo de valorizar, por meio da arte da fotografia, temas 

relacionados ao município de TRÊS COROAS, retratando as suas paisagens, a sua 

arquitetura, a sua gente e a sua cultura. O Projeto “Um Olhar Sobre A CIDADE VERDE” 

quer estimular através do olhar fotográfico, um olhar diferente, carinhoso e inusitado 

sobre as coisas do cotidiano. Um olhar que valorize nossa terra, nossas raízes, nossa 

cultura, nossa gente, nossa arquitetura, nosso patrimônio. E através deste novo olhar, 

criar um senso de orgulho e autoestima na cidade, fortalecendo e divulgando as 

potencialidades turísticas de nossa região e o senso preservacionista em relação ao 

patrimônio natural, cultural e histórico de TRÊS COROAS. 

 

1. O Concurso Fotográfico Amador “Um olhar sobre A CIDADE VERDE” é 

promovido pela Associação Desportiva e Cultural de Três Coroas (ADEC), 

contemplando as categorias: Geral (categoria aberta ao público geral, fotógrafos 

amadores) e Escolar (alunos devidamente matriculados no Ensino Fundamental na 

rede pública ou privada do município de Três Coroas/RS. 

 

1.1 Dentro da sua categoria correspondente, o inscrito deve optar pelos 

temas: TURISMO/PAISAGEM, INDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, podendo 

ele participar com até 3 (três) fotografias, um para cada tema. O objetivo do concurso 

será registrar através da fotografia toda a beleza e encantos dos mais diversos pontos 

significativos do município de Três Coroas. 

 

1.2 A técnica para a fotografia é livre, podendo ser usados recursos 

complementares de lentes, de filtros especiais, entre outros. Serão aceitas fotografias 

que utilizarem recursos de software para melhorias somente para ajustes de 

parâmetros básicos: cor, contraste, nitidez e saturação. Não serão aceitas fotografias 

que apresentarem interferência eletrônica e/ou montagens, colagens, ou qualquer 

outra manipulação. Sendo constatada alguma dessas situações, a referida fotografia 

estará, automaticamente, desclassificada. 
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1.3 A comissão julgadora selecionará as 3 (três) melhores fotografias da 

Categoria Geral e as 3 (três) melhores fotografias da Categoria Escolar, 

contemplando uma imagem de cada tema, em decisão soberana, irretratável e 

irrecorrível, levando em consideração critérios da imagem, a representação do tema 

proposto, os elementos compositivos e inovadores sobre o mesmo e a qualidade 

técnica da fotografia. 

 

1.4 Será premiada a escola que tiver mais alunos inscritos no concurso. 

Será considerado critério de desempate, caso houver, o número de alunos 

matriculados, dando preferência àquela de menor número. 

 

1.5 Cada participante poderá participar com até 3 (três) fotografias, optando 

por uma categoria e respeitando uma imagem para cada tema. 

 

1.6 Será obrigatório, em caso de imagens onde apareçam pessoas, a 

autorização de uso de imagem da pessoa fotografada, a qual deve ser entregue junto 

da ficha de inscrição. As fotografias que não protocolarem sua inscrição com a referida 

autorização não participarão da seleção. 

 

1.7 Menores de 18 anos poderão participar mediante autorização expressa por 

escrito, assinado pelos pais ou responsável legal, a qual deve ser entregue junto da 

ficha de inscrição. As fotografias que não protocolarem sua inscrição com a referida 

autorização não participarão da seleção. 

 

1.8 Para o conhecimento de autoria das fotografias será considerada a 

declaração do candidato, na ficha de inscrição. 

 

2. Da Premiação 

 

2.1 Categoria Geral: Serão premiadas 3 (três) fotografias, através do Júri 

Técnico, composto por (01) um fotógrafo profissional e 02 (dois) representantes das 

instituições organizadoras. 
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Júri Técnico – Geral 

 

• MELHOR FOTO TURISMO/PAISAGEM: 

 

1. Troféu “Melhor Fotografia | Turismo/Paisagem – Um Olhar sobre a Cidade 

Verde – Categoria Geral”; 

2. Voucher de 300 pontos no Programa de Fidelidade Juntos1; 

3. Voucher Experiência Parque de Aventura: R$100,00 (cem reais) para 

consumir em um dos parques de aventuras cadastrados junto à Casa do 

Turista de Três Coroas.2 

 

• MELHOR FOTO INDÚSTRIA:  

 

1.  Troféu “Melhor Fotografia | Indústria – Um Olhar sobre a Cidade Verde – 

Categoria Geral”; 

2. Voucher de 300 pontos no Programa de Fidelidade Juntos; 

3. Voucher Experiência Parque de Aventura: R$100,00 (cem reais) para 

consumir em um dos parques de aventuras cadastrados junto à Casa do 

Turista de Três Coroas. 

 

• MELHOR FOTO AGRICULTURA FAMILIAR:  

 

1. Troféu “Melhor Fotografia | Agricultura Familiar – Um Olhar sobre a Cidade 

Verde – Categoria Geral”; 

2. Voucher de 300 pontos no Programa de Fidelidade Juntos; 

                                                           
1 *O Juntos é o programa de fidelidade da Sicredi Caminho das Águas; cada 1 ponto equivale a R$ 
1,00; os pontos podem ser trocados por brindes exclusivos e experiências em empresas parceiras; 
para utilizar o Juntos é necessário ser associado Sicredi; saiba mais em 
https://sicredijuntos.com.br/landing/. 
** Para conhecer os parques, entre no site Viste Três Coroas, através do link 
https://www.visitetrescoroas.com.br/ 
2 Para conhecer os parques, entre no site Viste Três Coroas, através do link 

https://www.visitetrescoroas.com.br/ 
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3. Voucher Experiência Parque de Aventura: R$100,00 (cem reais) para 

consumir em um dos parques de aventuras cadastrados junto à Casa do 

Turista de Três Coroas. 

 

2.2 Categoria Escolar: Serão premiadas 03 (três) fotografias, através do Júri 

Técnico, composto por (01) um fotógrafo profissional e 02 (dois) representantes das 

instituições organizadoras. 

 

Júri Técnico – Escolar 

 

• MELHOR FOTO TURISMO/PAISAGEM:  

 

1. Troféu “Melhor Fotografia | Turismo/Paisagem – Um Olhar sobre a 

Cidade Verde – Categoria Escolar”; 

2. Poupança Sicredi no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 

3. Kit Educação financeira: coleção de gibis da Turma da Mônica e cofrinho.  

 

• MELHOR FOTO INDÚSTRIA:  

 

1. Troféu “Melhor Fotografia | Indústria – Um Olhar sobre a Cidade Verde 

– Categoria Escolar”; 

2. Poupança Sicredi no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 

3. Kit Educação financeira: coleção de gibis da Turma da Mônica e cofrinho.  

 

MELHOR FOTO AGRICULTURA FAMILIAR:  

 

1. Troféu “Melhor Fotografia | Agricultura Familiar – Um Olhar sobre a 

Cidade Verde – Categoria Escolar”; 

2. Poupança Sicredi no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 

3. Kit Educação financeira: coleção de gibis da Turma da Mônica e cofrinho.  

 

PREMIAÇÃO ESCOLA COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE:  
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1. Troféu “Escola que Faz Junto – Um Olhar sobre a Cidade Verde”; 

2. R$ 300,00 (trezentos reais na compra de livros) – em livrarias locais que 

serão indicadas pelo Sicredi. 

 

2.3 A data da Premiação está prevista para o dia 25 de novembro de 2021, no 

TrescoPark. 

 

2.4 Todas as fotografias inscritas no Concurso poderão ser objeto de 

publicação na forma e datas convenientes ao organizador, passando as mesmas à 

propriedade da ADEC e SICREDI por tempo indeterminado.  

 

2.5 ADEC e SICREDI reservam para si, desde já e por tempo indeterminado, o 

direito incontestável de reproduzir e de utilizar as fotografias inscritas em seu material 

comunicacional, preservando os créditos do fotógrafo. Nenhum valor será devido ao 

fotógrafo em razão da reprodução mencionada nesta cláusula, valendo a inscrição 

como autorização expressa dessas condições. 

 

3. Do Material 

 

3.1 O concurso abrange fotografias coloridas, preto e branco ou em sépia. As 

fotografias deverão ser enviadas para o endereço de e-mail: 

olharcidadeverde@gmail.com, no formato digital JPG, JPEG ou PNG, no tamanho de 

arquivo mínimo de 3MB (megabytes) e resolução mínima de 1080p (pixels). 

 

3.2 Cada arquivo deverá ser nomeado com as seguintes informações: nome do 

participante, categoria, tema, título da fotografia e formato. 

Ex.: Maria da Silva – escolar – Turismo – Nosso Rio.jpg. 

 

4. Das Inscrições 

 

4.1 A ficha de inscrição e as autorizações de uso de imagem e/ou dos 

responsáveis pelos menores de 18 anos, deverão ser realizadas ou entregues nas 

livrarias parceiras (Manas Livraria – Rua das Pedreiras, 159 – bairro 15  De 
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Novembro – Igrejinha/RS; e Livraria El Shadai – Avenida João Corrêa, 121 – bairro 

Centro – Três Coroas/RS) em um envelope com os dados de identificação do 

participante, direcionado ao “Concurso Fotográfico: Um Olhar sobre a Cidade Verde”.  

 

4.2 As fotografias, após realizada a inscrição, deverão ser encaminhas no 

formato descrito no artigo 3.1 para o e-mail olharcidadeverde@gmail.com, até 17 de 

novembro de 2021.   

 

4.3 A confirmação da inscrição terá retorno no prazo de uma semana (sete 

dias). 

 

5. Da Participação 

 

5.1 O concurso contempla as categorias: Geral (categoria aberta ao público 

geral, fotógrafos amadores) e Escolar (alunos devidamente matriculados nas Escolas 

do Ensino Fundamental da rede pública ou privada do município de Três Coroas/RS). 

 

5.2 Não poderão participar deste concurso membros da diretoria da ADEC e 

colaboradores do SICREDI. 

 

6. Do Julgamento 

 

6.1 As fotografias serão avaliadas e selecionadas por uma comissão composta 

por Júri Técnico: composto por (01) um fotógrafo profissional e 02 (dois) 

representantes das instituições organizadoras. 

 

6.2 O resultado do concurso será no dia 25 de novembro de 2021, anunciado 

nas páginas oficiais da ADEC e do Sicredi. 

 

7. Disposições Finais 
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7.1 Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste 

regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá 

causar, a critério de seus organizadores, a desclassificação das fotografias inscritas. 

 

7.2 Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer 

tipo de fraude comprovada, ficando sujeitos à responsabilização penal e civil.  

 

7.3 Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento, 

podem ser encaminhadas ao e-mail: olharcidadeverde@gmail.com. As mesmas serão 

retornadas no prazo de uma semana.  

 

7.4 O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com 

todos os itens deste regulamento. 

 

7.5 Este regulamento está sujeito a alteração sem aviso prévio, a critério da 

comissão organizadora. 

 

Três Coroas/RS, 09 de setembro de 2021. 

 

 

 


