REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“Sua Foto Nosso Postal” - 2018
1. O Concurso de Fotografia “Sua Foto Nosso Postal” - 2018 é uma promoção da
Prefeitura de Municipal de Botucatu, com a coordenação da Secretaria Adjunta de
Turismo e COMUTUR-Conselho Municipal de Turismo.
1.1. Todos poderão participar, exceto familiares diretos dos jurados como pais, mães,
cônjuges e filhos, bem como os organizadores envolvidos de forma direta no concurso,
como a comissão de Câmara Técnica do COMUTUR e Secretarias de Comunicação e
Adjunta de Turismo. Menores de 18 anos poderão participar se representados por seus
pais ou responsáveis, mediante declaração por escrito.
2. O concurso “Sua Foto Nosso Postal” – 2018 tem o objetivo de eternizar e divulgar as
paisagens de Botucatu, além de registrar momentos, sob a ótica de moradores e
visitantes de Botucatu, em diversas situações que enfatizem o olhar pela cidade, por sua
natureza, cultura, costumes e peculiaridades. Visa ainda, envolver a todos por meio da
arte fotográfica na escolha dos mais belos atrativos turísticos/ paisagísticos. As cinco
primeiras fotos vencedoras em cada categoria serão transformadas em cartões postais,
que poderão ser distribuídos de forma gratuita e/ou comercializados pelo COMUTUR,
com renda revertida ao Fundo Municipal de Turismo.
3. O Concurso será dividido em 03 (três) Categorias:
- Natureza: referente a todo local ou paisagem inserida no meio natural como morros, rios,
pastagens, bosques, mananciais, córregos e cachoeiras (desde que, estas sejam
passíveis de uso, as quais os proprietários permitam a visitação, as cachoeiras são estas:
Véu de Noiva, Fazenda Pavuna, Indiana e Cachoeira da Marta. Fotos de locais
particulares, com entrada proibida serão desclassificadas.
- Cultura: referente aos monumentos históricos e artísticos do passado, interpretados
como fatos destacados de uma civilização, bem como o conjunto dos bens culturais,
referente às identidades coletivas de um povo. Caracterizam-se ainda como bens
materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis que compreendem nas manifestações ou
testemunho significativo da cultura humana. Dentre eles estão os edifícios históricos,
marco zero, praças, centro histórico primordial, manifestações da cultura local como
festas tradicionais, folclore, personagens consagrados pela comunidade local.
- Livre: todas as demais fotografias que não se encaixarem em nenhuma das duas outras
categorias mencionadas e que possuam apelo turístico ou artístico.
Todas as fotografias inscritas deverão ser de locais que estejam dentro do município de
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Botucatu.
4. Cada participante poderá enviar quantas fotos desejar para as categorias
supramencionadas, sendo que somente 1 (uma) será premiada, em todo o concurso.
5. As fotos devem vir acompanhadas da Ficha de Inscrição abaixo, na qual os inscritos
informarão os seguintes dados: pseudônimo, nome completo do autor, endereço
completo, telefone de contato e/ou e-mail. Também deverá ser anexada uma cópia de RG
e CPF ou habilitação (CNH). Se menor, a autorização do responsável.
6. Todos os trabalhos apresentados deverão estar de acordo com o tema do Concurso,
possuir apelo turístico e não podem ter sido premiados em outros concursos, ter o direito
autoral do autor e não ter sido usado comercialmente.
7. Todas as fotos deverão ser enviadas com ampliação em papel fotográfico fosco no
formato padrão de 20x30 cm e sem margem. As fotos em formato digital deverão ter
tamanho mínimo de 3600 pixels no lado maior (altura ou largura). No verso da foto será
necessário colocar uma etiqueta com as seguintes informações: Pseudônimo, categoria,
título e local. Não serão aceitas imagens que venham enganar o expectador ou tentar
deturpar a realidade da natureza, bem como não poderá ser oriunda de nenhum tipo de
montagem. Serão aceitas fotografias reenquadradas digitalmente e também serão aceitos
ajustes de níveis de contraste, luminância e saturação. O arquivo original deverá ser
preservado, pois o mesmo poderá ser exigido pela banca de jurados. As fotos poderão
ser coloridas ou em preto e branco, horizontal ou vertical.
8. O arquivo digital deve ser apresentado junto com as fotos inscritas pelos autores para
comprovação de obra. O arquivo deve estar em CD ou pen drive, também dimensionado
em tamanho 20X30 cm em formato digital JPEG em alta resolução, mínimo de 3600
pixels no lado maior (altura ou largura) e 300 DPIs. Sem constar qualquer tipo de legenda,
marca d’água, logotipo, ou qualquer caractere escrito.
9. A Prefeitura de Botucatu reserva-se no direito de publicação, divulgação e
comercialização de todas as fotografias inscritas, sem qualquer tipo de ônus e sem a
necessidade de notificação aos concorrentes. As fotos inscritas não serão devolvidas.
Não haverá obrigação do órgão realizador em expor ou publicar todas as fotos recebidas.
Todos os direitos autorais bem como os de reprodução das obras serão compartilhados
com a Prefeitura de Botucatu mediante a assinatura na ficha de inscrição.
10. Os participantes declaram que os trabalhos inscritos neste concurso não infringem
direitos de terceiros, não incorrem em plágio com reprodução total ou parcial,
responsabilizando-se, na esfera cível e penal, pelo descumprimento das normas
constantes deste regulamento.
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11. Os membros da banca julgadora, bem como seus parentes diretos (pais, irmãos,
cônjuges e filhos) NÃO poderão se inscrever no concurso.
12. O prazo para as inscrições será do dia 20 de setembro de 2018 a 26 de outubro de
2018. O encaminhamento das fotos deverá ser feito pessoalmente na sede da Secretaria
Adjunta de Turismo, localizada na Rua Benjamin Constant, 161 - CEP- 18611- 030
Estação Ferroviária Engº Nelson Dib Saad das 8h às 12h e das 13h às 17h, mediante
ficha de inscrição assinada ou enviado pelo correio.
13. A divulgação dos vencedores será realizada em Sessão Solene no dia 09 de
novembro, às 10h, em local ainda a ser definido e que será amplamente divulgado nos
canais de comunicação da Prefeitura. Todos os inscritos estão automaticamente
convidados a participar de tal solenidade de revelação dos ganhadores e premiação.
14. Haverá premiação para os CINCO primeiros colocados de cada categoria, os
quais serão oferecidos pelas empresas locais e patrocinadoras do evento, além da
exposição dos trabalhos em locais de grande circulação e encarte dos postais do
município.
a) Categoria Natural
1º lugar – Diploma de menção honrosa, troféu personalizado e uma TV de 40
polegadas, apoio - Sistema Prever.
2º lugar – Diploma de menção honrosa, troféu personalizado e um vale-compra no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), apoio- Supermercado Confiança.
3º lugar – Diploma de menção honrosa, troféu personalizado e um almoço com
acompanhante, com duas cervejas de 600 ml ou dois refrigerantes lata, a escolher, apoioRestaurante Pé de Peixe.
4º lugar - 1 voucher de Voo Duplo de Paraglider (para uma pessoa + instrutor),
apoio-Rampa de Voo Livre Na Base da Nuvem.
5º Lugar – 2 vouchers para Descida de Tirolesa, apoio- Tirolesa do Gigante em
Pardinho
b) Categoria Cultural
1º lugar – Diploma de menção honrosa, troféu personalizado e uma TV de 40
polegadas, apoio- Sistema Prever.
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2º lugar – Diploma de menção honrosa, troféu personalizado e um vale-compra no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), apoio- Supermercado Confiança.
3º lugar – Diploma de menção honrosa, troféu personalizado e um almoço ou
jantar com acompanhante, com duas cervejas de 600 ml ou duas latas de refrigerante a
escolher, apoio- Churrascaria Tabajara.
4º lugar – 1voucher de Voo Duplo de Paraglider (para uma pessoa + instrutor),
apoio - Rampa de Voo Livre Na Base da Nuvem.
5º Lugar – 2 vouchers para Descida de Tirolesa, apoio- Tirolesa do Gigante em
Pardinho.
c) Categoria Livre
1º lugar Diploma de menção honrosa, troféu personalizado e uma TV de 40
polegadas, apoio - Sistema Prever.
2º lugar – Diploma de menção honrosa, troféu personalizado e um vale-compra no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), apoio- Supermercado Confiança.
3º lugar – Diploma de menção honrosa, troféu personalizado e almoço com
acompanhante com duas garrafas de cerveja de 600 ml ou dois refrigerantes lata a
escolher, mais 2 vouchers de descidas de tirolesa, apoio- Estância Jacutinga.
4º lugar – 1 voucher de Voo Duplo de Paraglider (para uma pessoa + instrutor),
apoio- Rampa de Voo Livre Na Base da Nuvem.
5º Lugar – 2 vouchers para Descida de Tirolesa - na Tirolesa do Gigante em
Pardinho
Observação: Para todos os locais dos prêmios, o transporte será por conta do
ganhador.
15. Uma Comissão Julgadora composta por 5 membros convidados será responsável
pela escolha das fotos premiadas de cada categoria. A escolha da Comissão Julgadora
será feita pela organização do concurso. Serão representantes da área fotográfica e
cultural, com experiência.
16. A participação neste Concurso implica total aceitação das regras deste Regulamento.
Cada participante, ao preencher a Ficha de Inscrição, deverá assinar e datar a declaração
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que nela consta. Sem a assinatura do participante, a inscrição será considerada inválida.
17. A Comissão Julgadora é soberana para decidir sobre os casos omissos neste
Regulamento.
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FICHA DE INSCRIÇÃO - CONCURSO DE FOTOGRAFIA “SUA FOTO, NOSSO POSTAL” – 2018

Nome Completo__________________________________________________
Pseudônimo_____________________________________________________
Endereço_______________________________________________________
Complemento___________________Bairro____________________________
CEP_____________Cidade_______________________Estado____________
Telefone de Contato (___) __________-__________
E-mail______________________________________
PREENCHA OS CAMPOS COM UM “X”:
Categoria:
Patrimônio Natural
Patrimônio Cultural
Livre

( )
( )
( )

Número de Fotos Enviadas:
Patrimônio Natural: (_______)
Patrimônio Cultural: (_______)
Livre: (_______)
DADOS DA FOTO
Atenção: Não escreva nada nas fotos. Cole uma etiqueta no verso de cada uma delas e informe apenas seu
Pseudônimo, categoria, título e local da foto.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA
Declaro que li com total atenção e aceito todas as condições previstas no Regulamento do Concurso de
Fotografia “Sua Foto, Nosso Postal” - 2018.

Local ______________________

Data_____/____/_______

Assinatura______________________________________
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