
 
 

Regulamento Concurso de Fotografia 

 “Mostra quão verde foi o teu Verão!” 

 

1. Disposições Gerais 

1.1. O Concurso de Fotografia “Mostra o quão verde foi o teu Verão!” tem como objectivo 
apurar as três melhores fotos que expressem o contacto dos participantes com a Natureza ao 
longo do Verão; 

1.2. A organização do Concurso é da responsabilidade NEEA/AAC – Núcleo de Estudantes de 
Engenharia do Ambiente da Associação Académica de Coimbra.  

2. Condições de Participação 

2.1. Podem participar neste concurso todas as pessoas matriculadas na Universidade de 
Coimbra;  

2.3. Só serão aceites trabalhos entregues em suporte digital, a cores ou a preto e branco, 
até um máximo de 3 fotografias por cada concorrente; 

2.4. Não é permitido o envio de mais do que uma ficha de inscrição por participante. Caso 
esta situação se verifique, só será considerada a 1ª inscrição; 

2.5. Cada concorrente ao efectuar a sua inscrição no concurso confirma a autoria das 
fotografias e permite a sua publicação e uso das mesmas ao NEEA/AAC. Não ficando o 
NEEA/AAC obrigado a pagar qualquer remuneração ao seu autor. 

3. Inscrições 

3.1. A inscrição deve ser enviada para o e-mail neea.aac@gmail.com, contendo os seguintes 
dados: 

Nome Completo: 

Nº de Estudante: 

Email: 

Telefone: 

Taxa de Inscrição Gratuita (data limite de inscrição 14 de Setembro de 2012) 

4. Entrega de Fotografias 

4.1. As fotografias devem ser remetidas até ao dia 14 de Setembro de 2012 para o e-mail 
referido no ponto 3.1 deste regulamento. 

As fotografias a concurso entregues até ao dia 14 de Setembro de 2012 integrarão um 

álbum a ser divulgado no Facebook do NEEA/AAC (www.facebook.com/neeaaac).   

4.2. As fotografias remetidas devem ter boa resolução de imagem;  

4.3. A organização reserva-se no direito de não admitir a concurso os trabalhos que não 
cumpram as condições descritas neste regulamento. 

5. Composição e competência do Júri de selecção 

5.1. O Júri do presente Concurso tem a seguinte composição: 
- Direcção e efectivos do NEEA/AAC. 

5.2. O Júri apreciará todos os trabalhos com as competências de: 

 
- Seleccionar os trabalhos apresentados a Concurso; 

 
- Atribuir os prémios do Concurso; 

 
- Seleccionar os trabalhos que serão expostos. 
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5.3. Ao Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer uma das classificações prevista no 

regulamento, caso considere que as fotografias enviadas a concurso não reúnam as 
características de avaliação e classificação dos trabalhos definidas por este órgão; 

5.4. Das deliberações do Júri não poderá haver recurso. 

6. Atribuição dos prémios 

6.1. Os prémios serão atribuídos aos concorrentes segundo a originalidade e a qualidade das 
fotografias recepcionadas; 

6.2. Somente os premiados serão informados por via telefónica ou e-mail; 

6.3. A entrega dos prémios realizar-se-á na sala do NEEA/AAC até às 17h do dia 20 de 
Setembro; 

6.4. As três melhores fotografias serão premiadas com um bilhete para o “Megaconvívio 
PóloII”, a decorrer no dia 20 de Setembro; 

6.5. Para proceder ao levantamento do prémio é necessário que o premiado ou um 
representante com uma declaração assinada pelo premiado de como pode levantar o prémio, 
se dirija ao NEEA/AAC.    

7. Disposições Finais 

7.1. O incumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste regulamento pode 
representar a não admissão da inscrição; 

7.2. A participação no concurso implica a aceitação integral das normas de participação; 

7.3. A resolução de casos omissos no presente regulamento é da responsabilidade da 
Organização. 

 


