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REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA
2022/2023

“SER SAUDÁVEL É UMA ESCOLHA”
ENQUADRAMENTO DO CONCURSO
O concurso de fotografia 2022/2023 “Ser saudável é uma escolha” é dinamizado pela
Equipa do Programa de Educação para a Saúde e pelo Clube de Multimédia.
Este concurso pretende alertar a comunidade escolar para a importância de uma
alimentação saudável e equilibrada.

PARTICIPANTES
O concurso destina-se a todos os elementos da comunidade escolar (alunos, professores e
auxiliares).
Os participantes podem participar individualmente ou em pares.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Os participantes têm de ser os autores das fotografias e devem ter direitos sobre as
mesmas.
Cada participante pode concorrer com um máximo de cinco fotografias, a cores ou a preto e
branco.
Os trabalhos deverão ser criativos e abordar o tema “Ser saudável é uma escolha”. Estes
trabalhos devem conter, obrigatoriamente, alimentos saudáveis.
Os participantes deverão tirar fotografias aos alimentos saudáveis de forma criativa e estas
apresentar uma boa qualidade e resolução fotográfica (formato JPEG ou TIFF).
Ao submeter as fotografias os participantes declaram aceitar o presente regulamento.

FASES DO CONCURSO E SUBMISSÃO DAS FOTOGRAFIAS
O concurso decorre em três fases:

1.ª FASE | até 16 de dezembro de 2022

Cada participante deve enviar as suas fotografias, no máximo de 5, para o email
concursofotografia@aedpacheco.edu.pt, indicando o nome ou nomes de concorrentes (no
caso dos pares) e a sua categoria (aluno, professor ou auxiliar).

2.ª FASE | de 3 a 31 de janeiro de 2023
Seleção das fotografias por um júri composto por elementos da comunidade escolar.

3.ª FASE | até ao final do ano letivo
As fotografias selecionadas serão ampliadas e expostas no refeitório da nossa escola,
embelezando este espaço, tornando-o mais acolhedor durante as refeições.

COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS DO JÚRI
O Júri deste concurso será constituído por:





Elementos da direção;
Elementos do Clube de Artes;
Elementos do Clube de Multimédia
Elementos da Equipa do Programa de Educação para a Saúde (PES).

A organização do concurso pode, a qualquer momento, alterar a composição do júri caso as
circunstâncias assim o exijam.
O Júri irá avaliar as fotografias com base na sua originalidade, criatividade e características
técnicas.
O júri irá deliberar até ao dia 31 de janeiro de 2023.
As decisões do júri, tomadas por unanimidade ou maioria, serão finais e não será aceite
qualquer reclamação.

DISPOSIÇÕES FINAIS
A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente
regulamento.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização.
Outros
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