BOLETIM DE INSCRIÇÃO

CONCURSO

Concurso fotográfico
PARQUES E VIDA SELVAGEM - 2009

Parques
e Vida Selvagem

nome:
morada:

FOTOGRAFIA DA NATUREZA

telefone:

telemóvel:
@

e-mail:

Trabalho premiado no concurso de 2008: «Guarda-rios», de Rui Farinha

N.º de ordem

Título

Júnior?

1

não

sim

2

não

sim

3

não

sim

4

não

sim

5

não

sim

6

não

sim

Nota: todas as fotos têm de conter no verso n.º de ordem, título, morada do seu autor e
a idade, esta última caso se enquadre na categoria Júnior (ver o regulamento).

REGULAMENTO
O Parque Biológico de Gaia convida a população de todo o país a participar entre
7 de Março e 30 de Setembro de 2009 com o seu olhar e a sua sensibilidade neste
concurso de fotografia da natureza.
Inscrição
1 - Este concurso está aberto a todos os fotógrafos, amadores e profissionais,
nacionais ou estrangeiros residentes em Portugal.
2 - A inscrição neste concurso é gratuita.
3 - Cada fotógrafo pode apresentar entre uma a seis fotografias.
4 - As fotografias sujeitas a concurso terão obrigatoriamente de ser captadas em
território português (continente e ilhas) e os seus autores, sob compromisso de
honra decorrente da leitura deste regulamento e da entrega dos seus trabalhos, não
poderão concorrer com fotografias que já tenham sido premiadas noutros concursos.

completados até 31 de Dezembro de 2009 inclusive. O Jornal de Notícias patrocina
este Prémio.
Condições gerais
9 - O júri, renovado em cada edição, seleccionará os melhores trabalhos, que serão
exibidos em exposição, e atribuirá os respectivos prémios.
10 - Os vencedores serão imediatamente divulgados no site www.parquebiologico.pt.
Aplica-se o mesmo à informação sobre a data de abertura da exposição.
11 - As fotografias entregues a concurso não serão devolvidas.
12 - Das decisões do júri não haverá recurso.
13 - O Parque Biológico de Gaia reserva-se ainda o direito de eventualmente vir a
publicar qualquer fotografia admitida a este concurso na revista «Parques e Vida
Selvagem» ou noutros suportes de divulgação do Parque Biológico de Gaia, como
por exemplo o seu site, não sendo obrigado a remunerar o seu autor.
14 - A participação neste concurso obriga à aceitação integral deste regulamento por
parte dos concorrentes.

Material para concurso
5 - As fotografias terão de ser apresentadas impressas em papel fotográfico no
formato 20 x 30 centímetros.
6 - No verso da fotografia impressa candidata a ser admitida a este concurso terão
de estar escritos, sob pena de exclusão, os seguintes elementos: título, nome,
morada, telefone, e-mail (caso haja), número de ordem da fotografia e local ou
região onde a fotografia foi obtida.
7 - Todas as fotografias deverão ser entregues ou enviadas por correio e devidamente
protegidas para a seguinte morada: Parque Biológico de Gaia – Revista PARQUES
E VIDA SELVAGEM – Concurso de Fotografia – 4430-757 AVINTES até 30 de
Setembro de 2009.
Prémios
8 - Neste concurso há diversos prémios:
a) Prémio na Vertente de ARTE FOTOGRÁFICA (Artística) – equipamento fotográfico
no valor de mil euros.
b) Prémio na Vertente REGISTO DOCUMENTAL (Documental) – equipamento
fotográfico no valor aproximado de duzentos euros.
c) Prémio JÚNIOR para jovens concorrentes, até aos 15 anos de idade, sendo estes

Outro trabalho premiado no concurso de 2008: «Galgando as águas», de Jorge Casais

Parque Biológico de Gaia | Av. Vasco da Gama | 4430-757 Avintes
www. parquebiologico.pt | revista@parquebiologico.pt

