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CONCURSO DE FOTOGRAFIA AMADOR “Minha Cidade é Top 

Guarulhos 2016” 

tema Cidade 

 

 

Regulamento 

 

  

1. Disposições Gerais 

  

1.1 O Concurso de Fotografia "Minha Cidade é Top -  Guarulhos 2016", 

promovido Studio KPD Produções, Portal Alpha  é aberto a fotógrafos 

amadores apaixonados por fotografias com idade a partir de 16 anos. 

  

1.2. Poderá ter fotografias de moradores – prédio – parques – praças – etc. da  

Cidade de Guarulhos, apenas. 
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1.3 A seleção das fotos levará em consideração critérios técnicos e estéticos 

da imagem, como a composição; a mensagem transmitida pelo fotógrafo; a 

criatividade e tema da fotografia, além da possibilidade de denunciar uma 

situação por meio da fotografia.  

  

1. 4. Cada fotógrafo poderá participar com, no máximo, 02 (duas) fotos. 

  

1.5. Cada participante só poderá ser premiado uma única vez. 

  

2. Das inscrições 

 Amigos e Irmãos    

 

2.1 As inscrições serão feitas exclusivamente pelo Email do Concurso 

studiokpd.producao@gmail.com e os matérias, enviado pelo correio onde será 

fornecido endereço no e-mail do inscrito no período de 20 de Outubro a 20 de 

Novembro de 2016.  

2.2 A inscrição será efetivada mediante ao preenchimento completo da ficha de 

inscrição, aceite dos termos do regulamento e envio da (s) imagem (s).   

  

2.3 Preencher o cadastro com e-mail válido, pois o candidato receberá, no e-

mail informado, nº de inscrição para o envio das fotos que deverá ser colocado 

em cada fotografia e no envelope do inscrito.  

  Encontro de Casais  
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3. Do Material 

  

3.1. A foto deve estar no formato em JPEG com 20x30cm e 300 dpi de alta 

resolução, devera ser colocado no envelope 2 fotos 20x30 metalizada,coloridas 

Fosco  ou em preto e branco. 

3.2. Na etapa de envio do(s) arquivo(s) da(s) foto(s) deverá ser informado 

obrigatoriamente o local, ou endereço, em que a(s) imagem (s) foi (foram) 

capturada(s) e o tema de cada foto. 

  

3.3. O arquivo de cada fotografia deverá ser enviado com data dos correios ate 

dia 20 de Novembro 2016 ,para apuração, que será realizada no dia 02 de 

Dezembro pela comissão julgadora e a premiação será no dia 8 de Dezembro  

2016 no local a ser divulgado pela comissão organizadora.   

3.4. As fotos podem ser tiradas em equipamento digital de qualquer modelo ou 

marca ou celulares ou  Tablet .  

3.5. As fotos não poderão ser manipuladas digitalmente.   

4. Serão escolhidas e premiadas 5 (cinco) fotos do Concurso Minha Cidade é 

Top Guarulhos 2016  

4.1. O Local para a premiação será São de Artes do Centro de Educação 
Adamastor – o horário será divulgado no Facebook KPD Produções.  

5. Além das fotos vencedoras, outras 30 (trinta) fotos serão selecionadas pelo 

júri para compor a "Exposição Minha Cidade é Top Guarulhos 2016 no Local 

a ser definido. 

 Festa das Mascaras  

 

6. Do julgamento: 
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6.1. As fotos serão avaliadas por uma comissão julgadora composta por 

profissionais, sendo dois especialistas em fotografia e um especialista em meio 

ambiente e pessoas comuns.  

6.2. A comissão entrará em contato com os autores das 30 fotos selecionadas 

para a exposição solicitando encaminhamento de cópia de documento de 

identidade (RG) e cadastro de pessoa física (CPF) informado no ato da 

inscrição para comprovação. 

6.3. Os ganhadores serão notificados no dia da entrega do premio um dia antes 

do Aniversario de Guarulhos em evento a ser comunicado por e- mail aos 

participantes  

   

 Mulheres que Brilham  

7. Da premiação:  

  

1º lugar: 01 Câmera Digital – R$500,00 
  
2º lugar: 01 Câmera digital - R$400,00 
  
3º lugar: R$300 -  01 Câmera digital compacta  
 
4º lugar: R$200,00 
  
5º lugar: R$100,00 
 
Obs: Os prêmios são vinculados aos patrocinadores, para que o 
concurso aconteça terá um mínimo de 30 participantes.    

 

 

8. Disposições finais: 

  



Minha Cidade Top - GUARULHOS 

 

– Fone     11-49692606 / 980750441 

8.1. Todos os participantes do concurso asseguram desde já que são os 

detentores dos direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva obra, 

mas permitindo o uso pelo Studio KPD Produções – Portal Alpha e a 

Prefeitura Municipal de Guarulhos, para a divulgação em eventos, nas mídias 

eletrônicas e impressas ou como achar melhor.  

8.2.  A comissão julgadora é soberana, compete a ela avaliar e resolver sobre 

os casos omissos neste regulamento, não cabendo recurso.   

8.3. Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de 

sorte ou pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos 

vencedores à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovido  

Pelos organizadores, de acordo com a Lei nº 5768/71 e decreto nº 70.951/72, 

artigo 30.  

8.4. Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer 

tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e 

civil.  

8.5. Os organizadores do concurso não se responsabilizam por quaisquer 
custos incorridos pelos participantes para inscrição, confecção e envio dos 
trabalhos, divulgação dos vencedores, comparecimento ao evento de 
premiação, viagens, transporte, hospedagem, alimentação ou quaisquer outros 
custos relacionados ao concurso.  
8.6. Não poderão participar do concurso funcionários da Prefeitura Municipal de 

Guarulhos ou Studio KPD Produções – Portal Alpha e a Prefeitura 

Municipal de Guarulhos 

Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento 

devem ser encaminhadas ao e-mail: studiokpd.producao@gmail.com  

  

9. O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá 

causar, a critério da Organização, a desqualificação da (s) fotografia (s) inscrita 

(s), e, conseqüentemente, do respectivo participante.  

10. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com 

todos os itens deste regulamento. 
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  Um Sonho  

 

Modelo das informações que deveram ser mandadas no email para inscrição  

 

 

Ficha de Inscrição  

  * Nome:   
* Data de 

nasce:   

  * RG:  
 

*Órgão expedidor: 
 

* UF 
 

* CPF:  
 

  * E-mail:  
Certifique-se que o e-mail digitado esteja correto para receber as 

instruções e link para o envio das fotos.  
* Telefone:  

 

  * Endereço:  
 

* Número    
 

  

Complemento:   
* Bairro: 

 
* CEP: 

 

* Campos de preenchimento obrigatório               


