



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. A inscrição (nome morada e contacto telefónico) terá de ser obrigatoriamente submetida pela 
Internet, para o e-mail altominhogreenways@gmail.com


1.2. Envio de ficheiros (fotografias) anexos à inscrição ou link de descarga (organizadas por envio 
do trilho identificado) suportes MailBigFile, WeTransfer ou outra ferramenta semelhante para o 
mesmo mail.

  

PRÉMIOS 
2.1. 1.º Classificado – voucher FNAC de €1000,00.

2.2. 2.º Classificado – voucher FNAC de €350,00.

2.3. 3.º Classificado – voucher FNAC de €150,00.


3. Todos os vouchers têm um período de validade de 1 (um) mês a contar da data da entrega.


ELEGIBILIDADE

4. Concurso aberto a fotógrafos profissionais e amadores exigentes, independentemente da sua 
idade, género ou nacionalidade.

5. Para os candidatos com menos de 18 anos de idade é requerida autorização de um dos pais 
ou do seu representante legal.

  

JÚRI

6. Os elementos do júri será composto por fotógrafos profissionais convidados, um representante 
CIM Alto Minho e um representante FNAC, loja Viana do Castelo.


7. Serão escolhidas as 3 (três) melhores fotografias do desafio de todos os trilhos fotografados, 
não havendo número mínimo de trilhos fotografados por participante.


INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
8. No momento do envio e receção de uma ou mais fotografias o seu autor é considerado 
participante, devendo enviar no corpo do texto do e-mail o nome completo, contacto telefónico e 
e-mail (caso diferente do envio)

9. Só serão admitidas fotografias tiradas nos trilhos indicados abaixo neste regulamento

10. A mesma fotografia não pode ser submetida a mais do que uma categoria.

11. Só serão admitidos trabalhos originais (o concorrente deverá deter os respetivos direitos de 
autor).

10. Não serão admitidos trabalhos que já tenham sido submetidos ou premiados noutros 
concursos.

12. Não serão aceites fotografias manipuladas digitalmente que incluam molduras, assinaturas, 
datas ou outros dados, bem como efeitos inseridos sobre a imagem.

13, São admitidos ajustes, como por exemplo brilho, saturação, contraste ou nitidez, remoção de 
pequenos spots ou reenquadramentos.




14. Os membros do júri estão impedidos de participar no concurso.

15. Os concorrentes premiados poderão ser contactados por telefone, se a organização entender 
necessária a confirmação de alguma informação disponibilizada.

16. Para efeitos de publicação ou exposição das fotografias, a organização pode solicitar aos 
concorrentes premiados que disponibilizem imagens com maior resolução.

  

REQUISITOS TÉCNICOS

17. Em formato RAW, Tiff ou JPG, com resolução nunca inferior a 2000px (pixeis) no lado mais 
curto da imagem.

18. Fotografias a cores ou monocromáticas.

19. As fotografias poderão ser acompanhadas de uma memória descritiva onde conste título, 
legenda da fotografia e categoria a que concorre (o fotógrafo pode indicar o local, o motivo 
fotografado, a data em que foi feito, o registo fotográfico ou outra informação que considere 
relevante).

20. O nome do ficheiro deverá ser o título da fotografia e não poderá identificar o autor da 
fotografia.

  

DOCUMENTAÇÃO 
21. Os concorrentes menores deverão juntar fotocópia digitalizada de autorização assinada com 
a identificação um dos pais ou do seu representante legal (solicitar minuta pelo e-mail 
altominhogreenways@gmail.com).


 

RECEÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

22. De 15/02/2020 a 03/05/2020.

23. A organização não se responsabiliza por qualquer deterioração digital apresentada pelos 
trabalhos entregues.

 


NOTIFICAÇÃO AOS VENCEDORES

24. Os premiados serão notificados através de e-mail até ao dia 14 de maio de 2020.

  

DIREITOS

25. Os concorrentes, ao garantirem a autoria das fotografias a concurso, responsabilizam-se pelo 
seu conteúdo, publicação e exposição.

26. Nos casos de apresentação de fotografias com pessoas, o concorrente garante ter 
autorização das mesmas para a sua publicação e exposição.

27. A organização tem o direito de utilizar as fotografias premiadas, de modo não exclusivo, em 
todos os meios de comunicação e redes sociais, referindo sempre o nome do seu autor.

28. Os concorrentes autorizam a divulgação das fotografias e informações conexas no âmbito de 
quaisquer suportes ou veículos de promoção e divulgação do concurso.

29. Os direitos do autor serão garantidos nos termos do Código do Direito de Autor e Direitos 
Conexos.

30. A organização pode suspender ou anular o concurso, sob qualquer fundamento, não sendo 
concedida qualquer indemnização aos participantes, para além da devolução do valor pago no 
ato de inscrição.

31. Qualquer situação não prevista no presente documento será resolvida de acordo com a 
legislação em vigor.

32. A participação no concurso implica a aceitação automática de todas os pontos do presente 
regulamento.
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Esclarecimento de Dúvidas

33. Todos os esclarecimentos deverão ser solicitados através do endereço 
eletrónico altominhogreenways@gmail.com.


34.Mais informações sobre os trilhos no site www.altominhogreenways.com


Organização:




Apoio:


Concelho Trilho

Arcos de Valdevez Caminhos do pão e da fé

Caminha Por entre o mar e a montanha 

Melgaço Curro da Velha

Monção Carvalheira de Abedim

Paredes de Coura Corno de Bico

Ponte da Barca Germil

Ponte de Lima Percurso das Tapadas

Valença Veiga da Mira

Viana do Castelo Forte do Paçô

Vila Nova de Cerveira Interpretativo da ribeira de Covas

mailto:altominhogreenways@gmail.com
http://www.altominhogreenways.com

