Regulamento do I Concurso e Mostra Fotográfica
“A Fauna Silvestre em Nosso Município”
Disposições Gerais:
• O I Concurso e Mostra Fotográfica do Município de Solonópole cujo tema “A Fauna
Silvestre em Nosso Município”, é promovido pela Prefeitura de Solonópole e pelo
Conselho de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA);
• O participante deverá, impreterivelmente, ser morador do município de Solonópole,
podendo ser fotógrafo amador ou profissional.
• Poderão ser fotografados animais silvestres, independente de tamanho cor ou espécie,
dentro dos limites municipais de Solonópole, sendo apresentado junto com um pequeno
relato sobre como foram inseridos (apareceram) em locais do nosso município.
• A seleção das fotos levará em consideração critérios de estética da imagem, bem como
a história de cada imagem.
• Cada participante poderá inscrever quantas fotos quiser.
• Não serão aceitas fotografias que já foram publicadas de qualquer forma, ou que
receberam algum prêmio em Solonópole ou outras localidades.
• A responsabilidade de utilização de todo ou qualquer imagem em propriedade particular
de terceiros, a responsabilidade cabe inteira e exclusivamente aos fotógrafos
participantes.
• Cada participante só poderá ser premiado uma única vez.
Das Inscrições:
• Estarão abertas desde 14 de outubro de 2019 até o dia 20 de outubro de 2019.
• A identificação do concorrente é feita local, dia e horário da foto nome Concurso
Fotográfico, e identificar o autor das fotografias.

• Não poderão participar como concorrentes os funcionários do Departamento do Meio
Ambiente, órgão pertencente à Prefeitura Municipal de Solonópole e os Conselheiros de
Defesa do Meio Ambiente de Solonópole (CODMEMA).
Do Material:
•

As

fotos

inscritas

deverão

ser

enviadas

pelo

email

comunicação:

ascom.solonopole@gmail.com
Da Escolha e da Divulgação dos Vencedores:
• Serão premiadas 03 fotos.
• A comissão julgadora será formada por membros do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente e membros da Prefeitura de Solonópole (conforme edital) por pessoas as
quais o Conselho achar pertinente.
• A divulgação do resultado oficial e entrega dos prêmios aos fotógrafos autores das fotos
premiadas será durante evento que ocorrerá em data, local e horário a serem divulgados.
Da Premiação:
• Serão conferidos os seguintes prêmios aos autores das fotos vencedoras:
1° Lugar: - 1(um) Smartphone;
2° Lugar: - 1(um) Kit Ambiental;
3° Lugar: - 1(um) Pen Drive.
O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a critério
dos organizadores, a desclassificação da fotografia e do participante.
O ato da inscrição neste concurso implica na aceitação de todos os itens deste
regulamento.
Solonópole, 14 de outubro de 2019.

