
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA  

“UM OLHAR SOBRE A ESCOLA” 

REGULAMENTO 

 

 A – REGRAS E PRAZOS DE PARTICIPAÇÃO: 

1. Todos os trabalhos deverão cingir-se inequivocamente ao tema do concurso “Um 

olhar sobre a Escola”.  

2. Poderão apresentar trabalhos, todos os alunos, professores e funcionários da 

ESMA.  

3. Cada participante tem de preencher uma ficha de inscrição, que tem de ser 

entregue dentro de um envelope e com o pseudónimo na parte exterior do envelope 

e entregue na caixa de correio da Associação de Paris e Encarregados de 

Educação de Educação (APEE) existente na escola. 

4. Cada concorrente só se pode apresentar ao concurso individualmente e com fotos 

inéditas. 

5. Cada concorrente poderá apresentar no máximo 3 fotografias  

6. Os trabalhos deverão ser apresentados em formato digital 

7. Cada trabalho deverá estar devidamente identificado com uma legenda e 

pseudónimo 

8. Os trabalhos terão que ser entregues entre os dias 15 e 30 de abril de 2015, para o 

email concursofografiaESMA@gmail.com via https://www.wetransfer.com/ 

colocando no seu email um email que não identifique o participante. 

9.  As 15 melhores fotos serão impressas e expostas na ESMA no dia da Escola (15 

de maio) e permanecerão no estabelecimento até ao dia 15 de junho, ficando a 

APEE com o direito de dispor do material para o utilizar em exposições posteriores. 

B – DIREITOS DE IMAGEM 

10. Os concorrentes deverão ter plena consciência da legislação existente, 

nomeadamente no que respeita aos direitos de propriedade intelectual, de 

privacidade e de imagem, e consequentemente dos riscos inerentes, no caso de nas 

suas fotografias figurarem, de forma identificável, terceiras pessoas, sem que estas 

tenham prestado a devida autorização.  

11. A Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESMA, na qualidade de 

entidade organizadora do presente concurso, declina toda e qualquer 

responsabilidade sobre eventuais queixas, reclamações ou pedidos de 

indemnização pelo facto.  
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C – JÚRI, PRÉMIOS E APOIOS 

12. As fotografias serão apreciadas por um júri constituído por um elemento da Direção 

da APEE, um elemento do Conselho Executivo e um fotógrafo profissional. 

13. Serão atribuídos prémios (abaixo identificados), e entregues no dia da Escola, às 3 

melhores fotos na categoria Alunos e às 2 melhores fotos na categoria 

Professores/Funcionários. 

14. Serão ainda entregues certificados de participação a todos os concorrentes, 

constando, se for o caso, o facto de terem concorrido com uma das 15 fotos 

selecionadas e, eventualmente, uma das 5 premiadas. 

15. As decisões do júri são solidárias e não admitem recurso.  

16. Este concurso é subsidiado pela Câmara Municipal da Horta, tem o apoio da Escola 

Secundária Manuel de Arriaga e os prémios são patrocinados por: 

Categoria Alunos: 

1º Prémio: 2 viagens whale watching, oferecido por Norbertodive  

2º Prémio: 2 jantares oferecido por Canto da doca 

3º Prémio: 1 viagem observação do fundo do mar oferecido por Oceaneye  

Categoria Professores/Funcionários: 

1º Prémio: 1 livro, oferecido por Ambiente Açores 

2º Prémio: 1 livro, oferecido por Ambiente Açores 

D – DISPOSIÇÕES FINAIS 

17. O cartaz de divulgação do concurso, o regulamento e a ficha de inscrição serão 

disponibilizados: no site da ESMA, no facebook do grupo da Associação e no 

Conselho Executivo da escola. 

18. Todas as dúvidas e omissões relacionadas com o presente Regulamento e 

Concurso deverão ser colocadas à Direção da APEE da ESMA, que as decidirá no 

mais curto espaço de tempo possível.  

19. A inscrição no presente concurso pressupõe o conhecimento e a aceitação de todas 

as cláusulas deste Regulamento. 


