
 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Projeto Somos pelos Animais 

 

ENQUADRAMENTO 

O concurso fotográfico “Eu e o meu Pet” decorrerá durante o mês de maio, estando 

aberto aos membros da comunidade escolar. 

 

OBJECTIVOS E TEMA 

1.1 O concurso pretende: 

a) Sensibilizar todos os participantes para a importância dos animais de estimação 

nas nossas vidas; 

b) Promover a fotografia enquanto meio de expressão; 

c) Fomentar o surgimento de novos valores no mundo da fotografia. 

1.2 O tema geral é “Eu e o meu Pet”: 

As fotos deverão refletir, pela sua composição ou enquadramento, o registo das 

ocorrências, manifestações, características e especificidades do convívio de cada um 

dos participantes com o seu animal de estimação. 

 

CONCORRENTES 

2.1 O concurso é aberto a todos os membros da nossa comunidade escolar, excluindo-

se os membros do júri. 

2.2 Cada participante poderá apresentar quantas fotografias quiser. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes 

especificidades: 

a) Não utilização de montagem ou edição de manipulação de imagem; 

b) Deverão ser a cores; 

c) Podem ser publicadas no instagram com #eueomeupet2019 #somospelosanimais 

#esjs-mafra mas só serão válidas se o participante seguir a página do SPA no 

instagram (instagram.com/somospelosanimaisesjsmafra) 

d) Podem ser publicadas no Facebook, enviando por mensagem para a página do SPA 

(https://www.facebook.com/SPAESJS) mas só serão válidas se gostar da página do 

SPA no Facebook; 



e) Podem ser enviadas por email, para spa@esjs-mafra.net identificando no assunto: 

eueomeupet2019 e nomeando o ficheiro de imagem “nome_do_participante.jpeg”. 

 

3.2 Todos os trabalhos submetidos a concurso devem ser completamente originais e 

inéditos. 

3.3 Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, 

garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de 

reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos. 

 

JÚRI 

4.1 O Júri deste concurso serão os membros da equipa do projeto “Somos Pelos 

Animais”. 

4.2 As fotografias serão apreciadas pelo Júri que selecionará as três vencedoras até 

ao final do dia 10 de junho. Selecionando as vencedoradas a partir de uma das 

participações via instagram, outra via facebook e uma terceira a partir das 

fotografias recebidas via email. 

4.3 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do Júri. 

 

DIVULGAÇAO DOS RESULTADOS DO CONCURSO E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

5.1 As três fotografias vencedoras serão integradas na exposição “Eu e o meu Pet” 

que será realizada no Átrio da escola entre os dias 13 e 20 de junho. 

5.2 Os autores das fotografias vencedoras serão ainda premiados com prémios a 

anunciar brevemente nas nossas páginas. 

5.3 Os concorrentes premiados serão notificados de forma mais expedita e 

atempadamente informados sobre a hora, o dia e o local de entrega dos prémios. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do 

presente regulamento. 

6.2 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos membros do Júri. 

6.3 Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à coordenadora da equipa do 

Projeto Somos pelos animais, professora Ana Ribeiro. 

 

 

 


