REGULAMENTO

TEMA: A LUZ
O objetivo deste concurso é celebrar o Dia Internacional da Luz – 16 de Maio e realçar o
papel que a luz tem na arte, na ciência, na técnica e na vida do dia-a-dia. Para participar,
envie-nos até três fotografias sobre este tema.

ORGANIZAÇÃO
O concurso é organizado pelo Departamento de Física (DF), Instituto de Plasmas e Fusão
Nuclear (IPFN) e Núcleo de Arte Fotográfica (NAF) do Instituto Superior Técnico.

DESTINATÁRIOS
O concurso destina-se a qualquer pessoa maior de 12 anos de idade, residente em
Portugal. A participação poderá ser nas seguintes categorias:
a) Estudante do ensino básico ou secundário
b) Estudante do ensino superior
c) Público geral
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
a) Cada participante poderá́ apresentar até 3 fotografias.
b) As fotografias deverão ser originais, não tendo sido anteriormente submetidas para
outros concursos e os participantes deverão deter integralmente os direitos de autor
das mesmas.
c) As fotografias podem ser técnicas, artísticas, abstratas ou de qualquer tipo, desde
que sejam claramente de natureza fotográfica e relacionadas com o tema.
d) Na eventualidade da fotografia incluir imagens de pessoas, o participante deverá
assegurar o envio de uma declaração de consentimento da(s) pessoa(s) visada(s),
consentindo o uso da sua imagem no concurso.

SUBMISSÃO DE FOTOGRAFIAS
a) A participação decorre exclusivamente em formato digital, por submissão para o
email concursofotoluz@gmail.com
b) As fotografias devem obedecer aos seguintes requisitos:
1. Formato: JPG
2. Dimensão: mínimo de 3000 pixels num dos lados
3. Resolução: mínimo de 300 dpi
c) Deve ser anexado um documento de texto com os seguintes elementos:
•

nome, localidade e contacto de email do autor

•

categoria a que concorre

•

para cada fotografia submetida: título, cópia em miniatura (thumbnail) e uma
descrição até 100 palavras, enfatizando o papel da luz na composição da
mesma.

d) De modo a garantir o anonimato para efeitos de avaliação, os títulos dos ficheiros
das fotografias não deverão conter qualquer dado que identifique o autor.
e) As imagens e os textos devem ser comprimidos em formato ZIP ou equivalente,
sendo enviado o ficheiro correspondente ou uma ligação para servidor de
transferência (WeTransfer ou equivalente).
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DATAS
O concurso inicia-se no dia 16 de Maio e o prazo para submissão é quarta-feira, 16 de
Junho de 2021, às 24:00 horas. Não serão aceites quaisquer submissões depois deste
prazo.

JÚRI DO CONCURSO
a)

O Júri é composto por quatro elementos: um representante de cada uma das
instituições organizadoras e um Presidente de Júri, que terá́ voto de qualidade em
caso de empate.

b)

O Júri fará uma primeira seleção das fotografias a admitir a concurso,
classificando-as depois através da sua visualização e apreciação.

c)

As decisões do júri são soberanas e não será aceite qualquer reclamação.

PRÉMIOS
Os resultados serão divulgados no início de setembro de 2021, através das redes sociais do
Instituto Superior Técnico e das instituições organizadoras. Por cada categoria, a fotografia
vencedora receberá como prémio um exemplar do livro Haja Luz! de Jorge Calado (IST
Press), a ser entregue em mão ou enviado por correio. Caso o Júri entenda, poderão ser
atribuídas menções honrosas.

DIREITOS DE AUTOR
Ao participar no Concurso de Fotografia – Dia Internacional da Luz 2021, os
participantes cedem o direito de reprodução das suas obras para publicação em material de
divulgação, meios de comunicação e outros suportes de promoção, incluindo online,
produzidos e difundidos pelos organizadores, não sendo obrigados a pagar qualquer
remuneração ao seu autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação no concurso implica o conhecimento e aceitação do presente regulamento.
Quaisquer omissões serão deliberadas pela comissão organizadora.
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