
I CONCURSO DE FOTOGRAFIA MICOLÓGICA DA

APPACDM VISEU

Integrado nas atividades do 6º Encontro Micológico da APPACDM de Viseu, a realizar no dia 2327 de

Novembro de 2015, irá decorrer o I Concurso de Fotografia Micológica da APPACDM VISEU, cujo

regulamento se apresenta em seguida.

REGULAMENTO

1. Prazos

O prazo para apresentação dos trabalhos termina a 25 de Novembro de 2015 (data do carimbo do

correio ou entregues em mão na Secretaria da APPACDM VISEU, até às 17 horas).

2. Participantes

Poderão  participar  todas  as  pessoas  interessadas,  excluindo  os  membros  da  organização  do  I

Concurso de Fotografia Micológica da APPACDM VISEU

3. Tema

O tema geral deste concurso será: “Os cogumelos e o meio ambiente”.

As obras poderão incidir sobre temas como a biodiversidade em micologia, a educação ambiental em

micologia ou fotografia científica.

4. Código ético

Para uma conservação mais  eficaz da natureza,  exigir-se-á o respeito  por  um código ético que

garanta e melhore a relação dos fotógrafos com a natureza, evitando ações irregulares que colidam

com o espírito conservacionista que deverá caracterizar as incursões humanas no meio ambiente. 
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5. Apresentação das obras

Admitem-se fotografias obtidas de forma digital ou analógica (admitindo-se fotografias a cores e a

preto e branco), impressas sobre papel de formato A4. As fotografias serão originais, não podendo

ter sido premiadas em qualquer outro concurso. Cada autor poderá apresentar até 3 fotografias. 

 

Deverá entregar-se:

a. Cópia impressa em tamanho único - A4, com as margens que o autor considere necessário. No

verso  da  fotografia  deverá  ser  colocado  o  título  atribuído  à  fotografia.  Não  colocar  qualquer

identificação do autor nas fotografias.

b. Num envelope A4 fechado, cada concorrente deverá incluir:

• Os trabalhos em formato digital, 

•  As imagens são apresentadas em formato JPEG. O tamanho máximo da imagem é de 1024x768

pixels, nunca superiores a 3 Mb. A organização reserva-se o direito de solicitar aos participantes o

ficheiro da fotografia em maior tamanho.

• Não são admitidas margens, bordos ou similares.

•  São permitidos os parâmetros de edição digital essenciais, incluindo brilho, contraste, saturação,

tom, nitidez, ruído e balanço de brancos. Não é permitido adicionar ou remover itens que modifiquem

a composição original. A organização reserva-se o direito de exigir a apresentação do arquivo original

(RAW, TIFF, JPG, etc) para verificar a edição da fotografia apresentada a concurso.

•  É da responsabilidade dos concorrentes não existirem direitos de terceiros sobre as fotografias.
 

- Uma folha A4 onde constem:

Nome completo (e pseudónimo, se pretenderem que o nome não seja divulgado)

Nº do bilhete de identidade ou cartão de cidadão

Morada completa

e-mail de contacto

Telefone ou telemóvel

Títulos das fotografias (indicando a relação entre o nome de cada ficheiro de imagem e o título das

fotografias)

Camera com que foram obtidas as fotografias (marca e modelo)

c. Ao júri apenas serão entregues as fotografias a concurso com um número de código colocado pela

Comissão Organizadora, sem qualquer identificação dos autores.
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6. Tratamento de imagens

Não serão admitidas colagens, montagens, fotografias pintadas, nem inversões de imagem. Só serão

admitidos ajustamentos básicos como saturação, contraste, reenquadramento ou rotação. 

7. Local de entrega dos trabalhos

As obras poderão ser entregues em mão ou enviadas pelo correio para: 

Comissão Organizadora do I Concurso de Fotografia Micológica da APPACDM

APPACDM de Viseu

Rua da APPACDM - Repeses

3500-431 VISEU 

8. Direitos de autor

Embora os autores conservem os direitos de autor, as fotografias selecionadas pelo júri ficarão na

posse da APPACDM de Viseu, podendo utilizá-las livremente nas suas publicações ou exposições

públicas, mantendo sempre a citação dos autores das mesmas. 

9. Júri

Será formado por elementos representantes de quatro partes:

- Eng José Manuel Costa (Professor ESAV);

- Dr. Manuel Paraíso (Confraria da Urtiga);

- Francisco Toipa (Diretor Curso Fotografia EPMS)

- Mariano Alexandre (Foto Viseense)

Das  decisões  do  júri  não  cabe  recurso,  sendo  soberano  para  decidir  quanto  aos  aspetos  não

previstos neste regulamento.

Se o júri assim o entender, poderão não ser atribuídos todos os prémios. 

Não poderão ser atribuídos mais do que um prémio ao mesmo concorrente.

Cabe  ao  júri  decidir  o  que  considera  ajustamentos  básicos,  podendo  excluir  os  trabalhos  que

ultrapassem este limite.

Para qualquer esclarecimento, por favor contactar:

appacdmviseu.comimagem@  gmail.com

10. Prémios
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Serão atribuídos prémios (se o júri entender que a qualidade das obras o justifica) aos três primeiros

classificados.

Podem  também  ser  atribuídas  menções  honrosas  e  todos  os  autores  receberão  um

certificado de participação.

11. Exposição

As obras selecionadas pelo júri para o efeito, serão expostas durante o 6º Encontro Micológico da

APPACDM, a realizar no dia 27 de Novembro de 2015.

12. Informação adicional

A participação no concurso implica a plena aceitação deste regulamento. 

A Comissão Organizadora:
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