
 

9º PAISAGENS DA MINHA TERRA 

Concurso Cultural Amador de Fotografias de Rondinha - 2022 

 

REGULAMENTO 

 

O Concurso Cultural de Fotografias de Rondinha tem como tema "Paisagens da 

Minha Terra" e o objetivo de coletar imagens que evidenciam as belezas e as 

peculiaridades das paisagens e dos cenários rondinhenses, registradas apenas por 

amadores locais. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 - A oitava edição do PAISAGENS DA MINHA TERRA, é promovido pela Administração 

Municipal de Rondinha, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e 

está aberto para participação, de pessoas de qualquer faixa etária, sendo que os inscritos 

deverão residir, estudar e/ou trabalhar no município de Rondinha. 

1.2 - Este concurso objetiva incentivar a prática da fotografia amadora e a divulgação das 

belezas do município em diversos meios de comunicação, bem como no Calendário do 

Município. 

1.3 - Poderão ser inscritas fotografias, sem imagens de pessoas, registradas em 

qualquer época do ano, que expressem paisagens e cenários rurais ou urbanos do nosso 

município. 

1.4 - Apenas serão aceitas fotografias que não utilizarem recursos de software para 

melhorias e/ou alterações de imagens, também não serão aceitas cópias, respeitando a 

lei de direitos autorais, evitando o plágio. 

1.5 - A seleção das fotos levará em consideração a veracidade do local, critérios 

estéticos, boa qualidade da imagem e a representação do tema proposto. 

1.6 - Cada inscrito pode participar com até 2 (duas) fotografias e só poderá ser premiado 

uma única vez. 

1.7 - Para participar do concurso é obrigatória a autorização do uso de imagem, a qual 

consta junto à ficha de inscrição. 

1.8 - Para o conhecimento de autoria das fotos, fica valendo a declaração do candidato, na 

ficha de inscrição, não sendo aceitos pseudônimos. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 - As inscrições poderão ser realizadas no período de 01 de junho a 31 de outubro de 

2022. 

2.2 – O Regulamento deste Concurso e a Ficha de Inscrição serão disponibilizados na 

Secretaria de Educação e Cultura, no site do Município ou poderão ser solicitados através 

do e-mail smecrondinha20@gmail.com 

mailto:smecrondinha20@gmail.com


3. DO MATERIAL 

3.1 - Poderão ser inscritas duas fotos digitais, registradas com a câmera na posição 

horizontal (paisagem), com boa qualidade de imagem, devendo ser entregues em mídia 

digital, através de Pen Drive ou enviadas para o e-mail: smecrondinha20@gmail.com 

3.2 - Cada arquivo deverá ser nomeado com os dados do participante. 

3.3 - As fotos não poderão ser manipuladas digitalmente, nem apresentarem 

interferência eletrônica (montagens, colagens, efeitos e/ou edições, etc). 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - O concurso contempla apenas a participação amadora, sendo que os inscritos 

deverão residir, estudar e/ou trabalhar no município de Rondinha. 

 

5. DO JULGAMENTO 

5.1 - As fotografias serão avaliadas e selecionadas por uma comissão escolhida pela 

SMEC, formado por profissionais da região, visando à imparcialidade de julgamento. 

5.2 - O resultado do concurso será anunciado em dezembro do corrente ano. 

 

6. DA PREMIAÇÃO 

6.1 - Serão selecionadas 12 fotografias, totalizando 24, para a confecção do Calendário 

Municipal de 2022, com a seguinte premiação:

PREMIAÇÃO 

1º Lugar: R$ 500,00 

2º Lugar: R$ 400,00 

3º Lugar: R$ 300,00 

Do 4º ao 12º Lugar: R$ 150,00 
 

Do 13º ao 24º lugar: Publicação no Calendário Municipal 2023 

 

6.2 - A premiação será realizada durante as programações de final de ano de 2022. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 - Ao efetuar a inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste 

regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras poderá causar, a critério 

de seus organizadores, a desclassificação das fotografias inscritas e, 

consequentemente, do participante. 

7.2 - Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo 

de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 

7.3 - Qualquer dúvida sobre o concurso ou sobre o regulamento deve ser sanada 

junto aos organizadores. 

 



9º PAISAGENS DA MINHA TERRA 

Concurso Cultural Amador de Fotografia de Rondinha - 2022 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome:_____________________________________________________________________________________________ 

Endereço completo: _______________________________________________________________________________ 

Telefone: (___)_____________________________________________________________________________________ 

E-mail (opcional):_________________________________________________________________________________ 

 

 

DADOS DAS FOTOGRAFIAS  

 

Foto 1          

Tema da imagem:__________________________________________________________________________________ 

Local da foto:______________________________________________________________________________________ 

 

Foto 2          

Tema da imagem:__________________________________________________________________________________ 

Local da foto:______________________________________________________________________________________ 

 

DECLARO, para os devidos fins, que: 

- estou ciente e concordo com o regulamento do presente concurso; 

- tenho conhecimento e acato a Lei dos Direitos Autorais, lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998; 

- concordo e autorizo a publicação das imagens realizadas por mim, em diferentes meios de 

comunicação, pelo Município de Rondinha. 

 

Rondinha, ______ /______/ 2022. 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 


