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Preâmbulo
No seguimento dos concursos de fotografia de anos anteriores, vimos promover a quinta edição
deste concurso, aberto a toda a comunidade da Faculdade, intitulado: “Cores do Desporto”.

I – Objetivos
Captar fotograficamente momentos, pessoas ou objetos ligados ao desporto e ao tema “Cores do
Desporto”.

II – Concorrentes
O concurso está aberto a todos os estudantes, funcionários e docentes da FADEUP e também
antigos estudantes, funcionários ou docentes.

III – Especificações importantes
3.1 Os trabalhos deverão ser enviados em formato digital.
3.2 Deverão ter uma resolução mínima de cinco megapixels.
3.3 Cada concorrente poderá apresentar a concurso até cinco fotografias – só será, no entanto,
premiada uma fotografia por concorrente.
3.5 Todos os trabalhos terão de ser inéditos e atuais.
3.6 Cada fotografia pode ser acompanhada, se o concorrente assim o desejar, de um título e uma
pequena descrição.
3.7 As fotografias a concurso não deverão apresentar qualquer marca de água ou assinatura.
3.8 No caso da fotografia apresentada a concurso ser editada digitalmente (Photoshop ou qualquer
outro programa de edição de imagem), deverá sempre fazer-se acompanhar do original não
editado.

IV – Entrega dos trabalhos
4.1 Os trabalhos devem ser enviados entre as 00h00 do dia 16 de Abril e as 23h59 do dia 20 de
Maio para o seguinte endereço eletrónico: concursofoto@fade.up.pt
4.2 Os trabalhos serão avaliados anonimamente pelo júri selecionado; para esse efeito, a
organização receberá os trabalhos e enviá-los-á anonimamente para os membros do júri. Será
atribuído um código a cada fotografia rececionada.
4.3 O autor deverá indicar no mesmo e-mail em que enviará as fotografias o nome, o número
mecanográfico (no caso de estudantes, funcionários e docentes inscritos), um endereço de e-mail
e um número de telefone; se optar por enviar título e descrição, como referido no ponto 3.6, deve
inserir esses elementos neste e-mail.
4.4 Os direitos de autor dos trabalhos entregues à guarda da FADEUP são dos respetivos autores.
4.5 A FADEUP reserva, no entanto, o direito de propriedade sobre os trabalhos participantes e da
sua reutilização noutras circunstâncias (por exemplo, capas das edições FADEUP, utilização
na página da Biblioteca, flyers, etc.).
V – Júri
5.1 O júri reserva o direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos trabalhos o justificar.
5.2 O júri reunirá, selecionando os três primeiros lugares por maioria.
A organização, se assim o entender, poderá atribuir menções honrosas.
5.3 Das decisões do júri não haverá recurso, cabendo-lhe a resolução de casos omissos neste
regulamento.
5.4 Os elementos do júri e da organização do concurso não podem concorrer.
VI – Prémios
6.1 Os melhores trabalhos serão expostos em lugar e data a definir.
6.2 Os prémios serão os seguintes:
1º Prémio – Um Vale de Compras FNAC no valor de 75€
– Um conjunto de três livros do catálogo FADEUP
2º Prémio – Um Vale de Compras FNAC no valor de 50€
– Um conjunto de três livros do catálogo FADEUP
3º Prémio – Um Vale de Compras FNAC no valor de 25€
– Um conjunto de três livros do catálogo FADEUP
6.3 Todos os concorrentes premiados receberão um certificado de participação.
6.4 A cerimónia de entrega de prémios terá lugar na Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto em data a anunciar.

VII – Disposições gerais
7.1 Serão admitidos a concurso os trabalhos que respeitem o presente regulamento.
7.2 A organização reserva-se o direito de cancelar o concurso, caso o número de participantes seja inferior
a dez.
7.3 O envio das fotografias implica a aceitação do presente regulamento.
7.4 A organização não se responsabiliza por eventuais extravios.
7.5 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri do concurso.

