Município de Baião

Concurso Fotográfico “Baião Vida Natural”

1. Designação e Organização:
Concurso fotográfico “Baião Vida Natural”, cuja entidade organizadora é a
Câmara Municipal de Baião
2. Delimitação Geográfica:
O concurso tem como área geográfica o Concelho de Baião.

3. Objetivos
O concurso tem como principais objetivos:
a. Estimular o gosto pela fotografia.
b. Promover o património do concelho (seja ele património paisagístico, cultural,
arquitetónico, ou ambiental).
c. Descobrir novos valores da fotografia.

4. Destinatários
Podem inscrever-se no Concurso fotógrafos naturais e/ou residentes no Concelho de
Baião com idade superior a 16 anos (inclusive).
Cada concorrente poderá participar com 3 fotografias.

5. O Júri
As fotografias serão avaliadas por um júri composto por um elemento de cada
estabelecimento comercial, sediado em Baião, na área da fotografia e por um
representante da Câmara Municipal de Baião. Este júri terá de desenvolver critérios de
avaliação, pelos quais se fará posteriormente a seleção das melhores fotos, bem como
a sua premiação.

6. Entrega das Fotografias
As fotografias devem ser entregues a partir do dia 01 de maio de 2017 e até ao dia 31
maio de 2017.
As fotografias terão de ser em formato digital, numeradas de 1 a 3, juntamente com a
ficha de inscrição no concurso. A submissão das fotografias terá de ter em anexo a
ficha
de
inscrição
deverá
ser
realizada
via
email
concursobaiaovidanatural@gmail.com.
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Caso não se proceda à entrega da ficha de inscrição, a participação não será
considerada.
A ficha de inscrição encontrar-se-á no site da Câmara Municipal de Baião.
Nessa ficha de participação irá constar: o nome do participante, n.º do cartão de
cidadão, idade, morada, código postal, contato telefónico, email, atividade
profissional, naturalidade, título e local da captação da fotografia.

7. Prémios
As três melhores fotos serão premiadas. Os prémios a atribuir são:
1º lugar – Um voucher de duas noites no Albergue de Turismo de Natureza de Porto
Manso.
2º lugar – Um voucher de um mês de valência livre nas Piscinas Municipais de Baião
3º lugar – Um tomo da História Económica e Social de Baião – “Baião em Torno
Território”
Todos os participantes receberão um certificado de participação.

8. Exposição
Compete ao júri selecionar as melhores fotografias para dar lugar a uma exposição.
Esta exposição decorrerá na Loja Interativa de Turismo de Baião, com data de abertura
a 5 de agosto de 2017 e encerramento a 31 de agosto de 2017.
A divulgação desta iniciativa ocorrerá no perfil do Facebook do Município de Baião.

9. Entrega dos prémios
A data da entrega dos prémios será a mesma da do primeiro dia de exposição.

10. Propriedade
Os trabalhos serão devolvidos aos concorrentes que o solicitem até 30 dias depois da
sua exposição, exceto os premiados que ficarão na posse da entidade organizadora.
As fotografias premiadas ficarão na posse da Câmara Municipal de Baião, que
identificará sempre a respetiva autoria das mesmas. A reprodução de qualquer
fotografia colocada a concurso, poderá ser feita pela entidade organizadora no âmbito
das suas atividades sem fins lucrativos, sem necessidade de qualquer autorização
prévia dos respetivos autores.

PRAÇA HERÓIS DO ULTR AM AR 4640-158 BAI ÃO
HTTP://WWW.CM -BAI AO.PT
GERAL@CM-BAI AO.PT

TEL.: 255 540 500 F AX: 255 540 510

Município de Baião

Ficha de Inscrição

n.º Cartão de Cidadão

Nome:
Data de nascimento:

/

/

Naturalidade:
Endereço:
Código Postal:

-

Atividade Profissional:
Contacto telefónico:
Email:

Foto 1
Título:

Local da Fotografia:
Foto 2
Título:

Local da Fotografia:

Foto 3
Título:

Local da Fotografia:
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