CONCURSO

REGULAMENTO
Enquadramento
O Município de Albufeira promove o concurso de fotografia De Volta ao Mar, Com a Atitude de Mudar
em parceria com Associação Bandeira Azul da Europa.
Estamos “De volta ao Mar, Com a Atitude de Mudar”. De volta ao mar com distâncias de segurança e
medidas de proteção individual reforçadas, mas com a vontade de mudar a forma como nos relacionamos
com o Mar e com os outros; mudar a forma como usufruímos da praia; mudar a forma como nos
comportamos social e ambientalmente.
Embora não possamos ir à praia da mesma forma, os locais à beira-mar são, mais do que nunca, um
importante lugar de busca pelo equilíbrio e importante contributo para uma boa saúde e bem-estar.
Estes locais continuam a merecer o respeito e o cuidado de todos os que deles usufruem. Desta forma,
pretende-se que os participantes neste concurso nos mostrem como estão a viver o Mar, as Praias, os
cursos de água, tendo sempre presente as restrições e as regras impostas para utilização destes espaços.
Com a exposição das fotografias recebidas pretende-se divulgar os valores naturais de Albufeira, bem
como motivar para a descoberta e preservação dos valores de cada local retratado e desta forma
incentivar também à prática de atividades ao ar livre, sempre em segurança.
Participantes
1. Podem participar neste concurso todos os interessados com idade superior a 18 anos.
Inscrições
1. As inscrições são gratuitas e implicam a aceitação integral do presente regulamento;
2. Cada participante só pode concorrer com uma fotografia, enviada para o e-mail
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt até dia 15 de julho;
3. O e-mail deve ter como título Concurso De Volta ao Mar, com a Atitude de Mudar – Primeiro e
último nome do participante e conter a seguinte informação:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Título da Fotografia (Até 140 caracteres);
Local/motivo retratado;
Memória descritiva (até 100 palavras);
Nome do autor;
Data de nascimento;
E-mail;
Telefone.

4. A falta dos elementos solicitados poderá levar à não admissão a concurso;
5. Os participantes aceitam o tratamento dos seus dados pessoais pelo Município de Albufeira,
respeitando a legislação nacional de proteção de dados pessoais em vigor.
Especificações
1. As fotografias submetidas o concurso devem:
a) Respeitar o tema De Volta ao Mar, com a Atitude de Mudar.

Página 1

CONCURSO

b) Ser tiradas no concelho de Albufeira;
c) Convidar à descoberta dos potenciais valores naturais de cada local onde foram tiradas;
d) Ser originais, devendo o seu autor garantir a autoria das fotografias a concurso,
responsabilizando-se pelo seu conteúdo, publicação e exposição;
e) Ser não manipuladas e sem assinaturas;
f) Não ter sido submetidas ou premiadas noutros concursos.
Júri
1. O júri do concurso será composto por elementos do Município de Albufeira e por elementos da
Associação Bandeira Azul da Europa;
2. Poderá decidir-se pela alteração da composição do júri;
3. Das decisões do júri não cabe recurso.
Critérios de Seleção
1. A seleção do vencedor será efetuada, com base nos seguintes critérios:
a) Criatividade;
b) Originalidade;
c) Cumprimento do tema De Volta ao Mar, com a Atitude de Mudar.
Prémio
1. Serão premiadas as 2 fotografias que melhor cumpram os critérios de seleção;
2. Prémios a atribuir:
a) 1º lugar – Um voucher para um passeio de barco pela costa de Algarvia com a observação da
sua beleza natural, válido para duas pessoas;
b) 2º lugar - Um voucher de um almoço, para duas pessoas, num restaurante de uma das praias
de Albufeira.
Apresentação das fotografias ao público
1. As fotografias participantes serão expostas ao público em local a definir;
2. O Município de Albufeira reserva-se ao direito de não apresentar as fotografias que considere
terem caráter ofensivo, discriminatório, com teor ilícito ou imagens que sugiram ou despertem atitudes
que possam colocar em risco a vida e a segurança.
Disposições finais
1. As fotografias concorrentes ficarão propriedade do Município de Albufeira;
2. Nos casos de apresentação de fotograﬁas com pessoas, o autor garante ter autorização das
mesmas para a sua publicação e exposição;
3. Os dados pessoais recolhidos no processo de concurso serão tratados pelo Município de Albufeira
respeitando a legislação nacional de proteção de dados pessoais em vigor e serão usados no
âmbito do presente concurso;
4. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Município de Albufeira;
5. Para qualquer esclarecimento contactar o Município de Albufeira, pelo telefone 289 599 632 ou
pelo correio eletrónico educacao.ambiental@cm-albufeira.pt.
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