Agrupamento de Escolas de Soure
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Concurso de Fotografia - (Regulamento adaptado)

CONCURSO DE FOTOGRAFIA - Agarre o momento....
REGULAMENTO
1- O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
vai organizar um concurso
de fotografia.
2- O Concurso é exclusivamente reservado aos alunos do
Agrupamento de Escolas de Soure.
3- Objectivos:
- Desenvolver a criatividade e o espírito crítico;
- Desenvolver a capacidade de observação do meio;
- Compreender o conceito de sustentabilidade;
- Compreender as consequências que a má gestão, dos recursos
existentes na Terra, tem para os indivíduos, a Sociedade e o
Ambiente.
4- Serão aceites todos os trabalhos inéditos (em número
máximo de três) que preencham todos os requisitos
apresentados neste regulamento.
5- As fotografias premiadas passarão a ser propriedade do
Agrupamento de Escolas de Soure, pelo que não serão
devolvidas aos respectivos autores.
6-Todas as fotografias apresentadas deverão estar relacionados
com o tema do concurso
O Nosso Planeta – Um Local a Preservar

Participe

7- As fotografias apresentadas a concurso deverão ter o formato
15 x 20.
8- São admitidas a concurso apenas fotografias não manipuladas
digitalmente.
9- Cada fotografia deverá ser acompanhada de uma nota
explicativa onde conste uma breve descrição do local ou motivo
fotografado e a razão da sua apresentação a concurso.
10- São formados 3 escalões:
1º Escalão - Primeiro Ciclo e Segundo Ciclo;
2º Escalão - Terceiro Ciclo, Secundário e Curso Profissional;
3º Escalão – EFA e Universidade Sénior.
11- As fotografias deverão estar identificadas da seguinte forma: Curso, ano, turma, número e nome completo
do autor.
12- O prazo de entrega das fotografias decorrerá até 12 de Maio de 2011, inclusive.
13- As fotografias deverão ser entregues na Reprografia.
14- O Júri terá como base para a classificação das fotografias os seguintes critérios: Criatividade/Originalidade.
Capacidade de escolha adequada dos conteúdos (texto e imagem).
15- As três melhores fotografias serão premiados com livros
16- O Júri reserva-se o direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade das fotografias o justificar.
17- O resultado do concurso será divulgado na página da Escola e ou outro local apropriado da Escola onde
serão também, divulgadas todas as fotografias.
18- Os prémios serão atribuídos no final do ano lectivo.
19- A participação no concurso implica a plena aceitação deste regulamento.
20- Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Júri.

