
 

 

 

II CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Tema: A Flor 
 

REGULAMENTO 

 

I 

Sobre o Concurso 
 

1-O Clube do Ambiente, do Agrupamento Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo, 

em articulação com a equipa das bibliotecas, promove um concurso de fotografia 

sobre o tema “A Flor”.  

 

2- O concurso tem início a 26 de janeiro e decorre até 15 de maio, através de aplicação 

própria na página do evento no Facebook 

(https://www.facebook.com/concursofotografiaaetcf) e na página do Agrupamento. 

(www.aetcf.pt).  

 

3- As 5 fotografias mais votadas em cada categoria serão expostas nas bibliotecas da 

Escola Sede, da Escola Básica da Lajeosa e Escola Secundária de Molelos. 

 

4- Um júri interno distinguirá três fotografias, da categoria ALUNOS, atribuindo-lhes o 

primeiro, segundo e terceiros lugares. 

 

5 - As fotografias da categoria OUTROS, não será submetida à votação do júri interno.  

 

6- Os três vencedores serão anunciados a 21 de maio através aplicação do 

passatempo, na página do Agrupamento e Blogue das Bibliotecas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II 

Condições de Participação 
  

1- Cada participante deve ler, concordar e respeitar as condições do regulamento do 

concurso e as regras estabelecidas. 

 

2- Ao entrar no concurso, cada participante concorda com as regras estabelecidas, 

assim como assume que está em conformidade com as exigências dos promotores e 

que todas as informações fornecidas são verdadeiras.  

 

3- As imagens que a organização entender que não se enquadram no tema proposto 

“A Flor” e que não respeitarem as regras estabelecidas, serão desclassificadas.  

 

4- As decisões dos promotores, em todas as questões relativas ao concurso, serão 

irrecorríveis, soberanas e finais, não cabendo nenhum recurso ou apelação. 

  

 

III 

Formas de participação 

  

1-O concurso é aberto a todos os alunos do Agrupamento Escolas de Tondela Cândido 

de Figueiredo, na categoria ALUNOS e, na categoria OUTROS, a toda a comunidade 

escolar, docentes, não docentes e pais e/ou encarregados de educação. 

 

2- A Organização não se responsabilizará por quaisquer tipos de despesas 

relacionadas com a participação dos inscritos no concurso.  

  

3- Os participantes devem publicar a fotografia que pretendem submeter a concurso 

via correio eletrónico com o endereço concurso.fotografia@aetcf.pt indicado na 

página da escola e na página do evento no Facebook entre entre 26 de janeiro e 15 de 

maio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV 

Regras 

 
1-Somente serão aceites fotografias que estejam de acordo com o tema proposto 

pelo concurso.  

 

2- Cada participante poderá concorrer com um número máximo de cinco fotografias. 

 

3-Os autores das 5 fotografias mais votadas (de cada categoria) têm que se apresentar 

à organização do concurso, até ao dia 20 de maio, para efeitos de identificação. 

 

V 

Direitos de Autor 
  

1- O 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 organizadores uma licença 

exclusiva e irrevogável para reproduzir, publicar e comunicar ao público, por qualquer 

meio, exibir a sua imagem e cópia em todos os meios de comunicação. 

  
 VI 

Constituição do júri interno 

 
� Um elemento da Direção; 

� Dois professores do grupo disciplinar de ET e EV;  

� Um elemento do pessoal não docente; 

� Um elemento da equipa da Biblioteca Escolar; 

� Dois elementos representantes dos alunos. 


