Regulamento:
Podem participar do concurso os alunos devidamente matriculados no Ensino Fundamental 2 ou
no Ensino Médio da Escola Isaac Newton, Unidade Vila Matilde.
Para confirmar sua participação o aluno deverá se inscrever escolhendo uma ou mais categoria
temática.
A participação do aluno será confirmada mediante o pagamento da taxa de R$ 10,00 por categoria
e a assinatura na autorização de seu responsável legal.
No ato da inscrição fica implícito a concordância das seguintes normas:
a. Será aceito na participação apenas uma foto por categoria.
b. A fotografia deverá explorar a temática da(s) categoria(s) escolhidas(s).
c. Não serão aceitas fotografia que não sejam de autoria do próprio aluno, podendo a
qualquer momento ser exigido pelos organizadores a prova de imagem original.
d. As fotografias deverão ser inéditas.
e. Não serão aceitas fotos com montagens ou outro artifício que altere sua originalidade.
f. Fotos contendo pessoas deverão ser entregues com autorização do uso de imagem da
pessoa fotografada.
g. A foto deverá ser entregue em envelope lacrado contendo o nome do aluno, sua turma e a
categoria na qual essa fotografia concorrerá.
h. Junto a fotografia deverá ser entregue um texto descritivo contextualizando e/ou
justificando sua inspiração para a foto com o tema relacionado.
i. A foto deverá conter o tamanho de 20 cm de altura por 30 cm de largura, sem margens.
j. Os participantes cederão o direito de uso de suas fotografias, em favor dos realizadores do
presente concurso, para divulgação, promoção e exposição;
Cronograma
a. As fotos e os textos deverão ser entregues para a Coordenação até o dia 12 de junho de
2018.
b. A divulgação dos vencedores será no dia da reunião de Pais e Mestres do 2° bimestre.
Avaliação e Julgamento
a. Todas as fotos entregues serão avaliadas pela comissão julgadora, afim de verificar se
estão de acordo com as normas contidas nesse regulamento, aquelas que não estiverem
de acordo, em quaisquer de suas cláusulas, serão desclassificadas.
b. A identificação dos participantes vencedores de cada categoria em cada um dos grupos
ocorrerá no dia da Reunião de Pais e Mestres do 2° bimestre.
Critérios de avaliação
a. Como critério de avaliação, a comissão julgadora levará em consideração: Criatividade e
originalidade, de acordo com os temas propostos.
b. Outros critérios técnicos poderão ser definidos pela comissão julgadora se necessário.
Premiação

a. Os prémios serão entregues para os candidatos vencedores em suas respectivas categorias
e grupos.
Disposições Finais
a- As fotografias vencedoras, farão parte dos arquivos da Escola Isaac Newton, que se
reserva ao direito de utilizá-las em qualquer de suas mídias e publicações, sempre citando
o autor da fotografia, não cabendo ônus adicional ou aviso prévio do autor.
b- A inobservância de qualquer das regras deste regulamento poderá ocorrer, á critério da
comissão organizadora do concurso a desclassificação da fotografia e do candidato que a
tenha apresentado.
c- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do concurso;
d- Este regulamento entra em vigor em 25/05/2018.

