“VIVER COM AMOR É PROMOVER A PAZ!”

1º REALITY SHOW DE FOTOGRAFIA DO COLÉGIO

CONCURSO CULTURAL
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
- Área de Códigos e Linguagens -

REGULAMENTO
O Reality Show de fotografia será promovido pelo Colégio Sagrado Coração
de Jesus através da área de Códigos e Linguagens.
1. OBJETIVO: o objetivo do Concurso é despertar e incentivar o interesse
pelo conhecimento e estética artística da imagem fotográfica, por
meio de diferentes desafios.
2. PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: o prazo para as inscrições será do dia 02 ao
dia 09 de março de 2018 inteiramente gratuitas no site do colégio.
3. As inscrições devem ser feitas pelo site e o primeiro encontro será
dia 09 de março. (Local a definir).
4. CONDIÇÕES: poderão participar fotógrafos amadores e profissionais
desde que sejam ALUNOS devidamente matriculados no Colégio Sagrado
Coração de Jesus. A participação é voluntária.
5. As fotografias serão tematizadas e passarão por um júri que
deliberará qual competidor continua na seleção e qual a deixará.
Toda fotografia enviada deverá ter obrigatoriamente a clareza da
referência institucional.
6. Os critérios de avaliação da fotografia são:
6.1.

criatividade;

6.2.

originalidade;

6.3.

composição;

6.4.

técnica;

6.5.

acabamento;

6.6.

qualidade estética/visual;

6.7.

pertinência com o tema da semana.

7. DA ENTREGA: será 1 (uma) fotografia por etapa do período. As
fotografias deverão ser enviadas para uma sala no classroom cujo
número será informado no dia do primeiro encontro. Já o número de
etapas dependerá do número de inscritos.
8. Não serão aceitas fotografias por e-mail ou redes sociais.
9. Quando restarem
substituída pelo
obtiver a maior
redes sociais do
10.

11.

apenas 3 competidores, a banca julgadora será
público virtual. Será vitoriosa a fotografia que
soma de likes (curtidas) e compartilhamentos nas
colégio.

A premiação será com livros e destaque no site do colégio em uma
exposição virtual das fotografias acompanhadas do nome do vencedor.
Ao fazer a inscrição, os concorrentes declaram que:
11.1. leram todo o regulamento e que as fotografias apresentadas são
de sua própria autoria, não constituindo plágio de espécie alguma;
11.2. assumem total responsabilidade em relação ao direito autoral
e de imagem consubstanciado nas fotografias;
11.3. autorizam os realizadores a expor as fotografias em local
público, escolhido a critério da Comissão Organizadora, em eventos
ou material de divulgação ligados ao Colégio, ou qualquer mídia
correlacionada ao Concurso.

12. Nenhuma foto fará parte de qualquer tipo de banco de imagens para
comercialização.
13. Serão eliminadas todas as que estejam em desacordo com o regulamento,
com o tema e principalmente com os valores do Colégio Sagrado Coração
de Jesus.
14. Não serão aceitas montagens fotográficas.
15. As fotos poderão receber tratamento de luz, contraste, cor, matiz,
enquadramento ou outro que não caracterize fotomontagem, ou seja, podem
ser usados filtros, mas não podem fazer montagens, sobreposições...
16. A Comissão Organizadora será formada por membros da equipe pedagógica
e professores do Colégios Sagrado Coração de Jesus.
17. DISPOSIÇÕES FINAIS: as questões não previstas neste Regulamento serão
decididas pela Comissão Organizadora.

