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Regulamento
A Associação Geoparque Terras de Cavaleiros convida toda a população a participar, com o seu
olhar e a sua sensibilidade, no concurso de fotografia sobre o território do Terras de Cavaleiros
Geoparque Mundial UNESCO. 


Inscrição
1. Este concurso encontra-se aberto a todos aqueles que gostam de fotografia, sejam estes
amadores ou profissionais, nacionais ou estrangeiros.
2. A inscrição é gratuita. 
3. Cada concorrente poderá apresentar até um máximo de 4 fotografias, desde que se incluam
dentro de alguma categoria proposta. 


Condições gerais




1. A participação neste concurso obriga à aceitação integral deste regulamento por parte dos
concorrentes.
2. As fotografias em formato digital submetidas a concurso deverão ser captadas no território do
Terras de Cavaleiros Geoparque Mundial UNESCO e enviadas para um dos e-mails do Terras de
Cavaleiros Geoparque Mundial UNESCO (geral@geoparkterrasdecavaleiros.com ou
geoconservacao@geoparkterrasdecavaleiros.com), acompanhadas de uma ficha de inscrição que
pode ser obtida no website (www.geoparkterrasdecavaleiros.com) ou na sede do Geoparque Terras
de Cavaleiros.
3. Cada fotografia enviada a concurso pelo autor deverá se incluir em pelo menos uma categoria
proposta (Geodiversidade, Biodiversidade, Património Cultural e Histórico, Património Imaterial),
no máximo 4 fotografias, devidamente referenciadas na ficha de inscrição. 
4. Anexar autorização à ficha de inscrição, caso as fotos contemplem pessoas que se encontram
expostas. A autorização deverá ser assinada por maiores de 18 anos. No caso das crianças, a
responsabilidade pela autorização fica a cargo do respetivo encarregado de educação. Termo de
autorização de uso de imagem disponível no website (www.geoparkterrasdecavaleiros.com).
5. O envio das fotografias decorrerá do dia 16 de maio até ao dia 30 de junho de 2018.
6. As fotografias enviadas deverão ter no mínimo 1600 pixels no seu lado maior e num formato
JPG.

7. Recomenda-se aos concorrentes que não enviem fotografias manipuladas digitalmente. Havendo
edição, esta deve ser limitada a pequenos ajustes de cor, saturação, contraste, nitidez ou limpeza de
partículas, o que beneficiará a qualidade do concurso e a verdade fotográfica.
8. As informações da imagem devem ser verdadeiras, completas e precisas.
9. As fotografias que não cumprirem os pré-requisitos acima mencionados serão excluídas do
concurso.
10. O júri do concurso será composto por quatro pessoas, nomeadamente, dois elementos da equipa
da Associação Geoparque Terras de Cavaleiros, pelo Coordenador Científico da Associação
Geoparque Terras de Cavaleiros e por um fotografo convidado.
11. Aos membros do júri é vedada a participação.
12. O júri selecionará um top 3 dentro de todas as fotografias, independentemente das categorias
propostas.
13. Os respetivos autores vencedores serão informados via e-mail até ao dia 10 de julho de 2018.
14. As restantes fotografias enviadas a concurso serão colocadas na página do facebook do Terras
de Cavaleiros Geoparque Mundial UNESCO, no dia 12 de julho, para que se proceda à votação de
mais uma fotografia.
15. A votação no facebook será feita através de “gostos/likes”, vencendo a fotografia que receber
mais votos. 
16. A votação decorrerá no facebook desde as 12h do dia 12 de julho até às 10h do dia 21 de julho
de 2018.
17. Das decisões do júri não haverá recurso.
18. As fotografias vencedoras serão divulgadas no website (www.geoparkterrasdecavaleiros.com),
na página do facebook (www.facebook.com/terras.cavaleiros) e na página do instagram
(geoparkterrasdecavaleiros). 
19. À Associação Geoparque Terras de Cavaleiros reserva-se ainda o direito de, eventualmente vir
a publicar qualquer fotografia admitida a este concurso, referindo sempre a autoria, mas não sendo
obrigado a remunerar o seu autor.
20.
Para
mais
informações
contacte-nos
através
do
e-mail:
geoconservacao@geoparkterrasdecavaleiros.com ou do telefone 278428101.



Prémio

1. Serão atribuídos 4 prémios aos vencedor:

1º lugar: - Voucher para uma noite nas casas de montanha, incluindo actividade/es no Ecopark
Azibo; 
2º lugar: - Voucher de uma noite para casal no Hotel Muchacho; 
3º lugar: - Almoço ou jantar no restaurante Dona Antónia. 
Vencedor através do Facebook: mochila de caminheiro do Geoparque Terras de Cavaleiros com
os seguintes acessórios: chapéu, garrafa de alumínio, régua, apito com bússola, lanterna, caixa
para óculos de sol e porta-moedas e um mapa-guia do Sítio de Morais.

2. As mochilas de caminheiro poderão ser levantadas no Centro de Informação do Geoparque
Terras de Cavaleiros a partir do dia 22 de julho de 2018.

3. As fotografias vencedoras serão expostas na sala de exposições na Casa Falcão – Posto de
Turismo, onde a entrada é livre.


Direitos de Autor 

1. Cada participante deve ser o legítimo autor da imagem enviada, não violando os direitos de
qualquer outra pessoa. 




2. Ao entrar no concurso, cada participante concede, aos realizadores do concurso, autorização
para publicar e comunicar ao público por qualquer meio e exibir a sua imagem e cópia da mesma
em todas os meios de comunicação. 

