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REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL “CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 
PARACATU MENINA DOS OLHOS” – PRIMEIRA EDIÇÃO 

1. DURAÇÃO 

1.1 - Este concurso terá a validade de 17 de julho a 31 de agosto de 2014. Sendo composto de 3 

(categorias) e 2 seletivas com encaminhamento de fotos de 17 de julho às 23h59 do dia 17 de agosto 

de 2014 - último dia de inscrição - ou conforme período de cada seletiva.  
2. PARTICIPAÇÃO 

2.1 – O concurso cultural de fotografia PARACATU MENINA DOS OLHOS, promovido pela ACONTUP 

– Associação de Condutores de Turismo do Município de Paracatu/MG, é aberto a fotógrafos amadores 

e profissionais, maiores de 16 anos. 

2.2 – Somente poderão participar brasileiros, maiores de 16 anos, com CPF válido e residentes em 

território nacional. 

2.3 – Somente poderão participar fotos com imagens de Paracatu de acordo com cada categoria. Em 

caso do envio de fotos referentes a outra localidade o inscrito será desclassificado automaticamente 

sem o direito de devolutiva do valor da inscrição. 

2.4 – Não poderão participar do concurso funcionários e familiares dos Associados e Diretores da 

ACONTUP, bem como, funcionários e familiares dos parceiros convidados a fazer parte da comissão 

julgadora. 

2.5 – Cada participante poderá enviar até 2 (duas) fotografias, por categoria. Caso o participante seja 

eleito vencedor em uma das 3 (três) categorias, será automaticamente desclassificado nas próximas. 

Cada participante somente poderá se consagrar vencedor em 1 (uma) das 3 (três) categorias. 

2.6 - No ato de sua inscrição, deverá o participante do concurso indicar uma instituição educacional ou 

assistencial localizada no município de Paracatu, para receber a doação de 1 (uma) máquina 

fotográfica, no caso de a fotografia ser selecionada e premiada como primeiro lugar de qualquer das 

quatro etapas. 

3. CADASTRO 

3.1 – O cadastro das fotografias para participação no concurso ocorrerá exclusivamente pelo email 

oficial do concurso nas seguintes categorias: monumentos, paisagens e personalidades históricas. O 

envio da foto somente será aceito mediante o preenchimento da ficha de inscrição, depósito 
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identificado na conta indicada no item 3.2 deste Regulamento e aceite do termo de autorização de 

utilização de imagem. 

3.2 O candidato deverá primeiro fazer o cadastro no site do concurso, preencher o aceite do termo de 

autorização de utilização de imagem e realizar depósito identificado na Caixa Econômica Federal em 

favor da ACONTUP – Associação de Condutores de Turismo de Paracatu, Agência:0138, Conta 

Corrente: 595-4 no valor de R$30,00 (trinta reais). Sendo que a inscrição somente será validada após 

reconhecimento do cumprimento por parte do candidato de todas as exigências contidas no item 3.1 

deste Regulamento. O valor de inscrição é de R$30,00 (trinta reais) que dá direito a cada participante 

a se inscrever em uma categoria com envio de até 2(duas) conforme explicito no item 2.5 deste 

Regulamento. Em caso de o único participante desejar inscrever nas três categorias deverá o mesmo 

inscrever-se três vezes, sendo, uma vez em cada uma das categorias respectivamente.  

3.3 - Todas as fotografias das categorias monumentos, paisagens e personalidades históricas deverão 

ser postadas pelo email oficial do concurso concursoparacatumeninadosolhos@gmail.com, 

acompanhadas do formulário de inscrição preenchido com nome completo do autor, nº de CPF, idade, 

profissão, telefone de contato, endereço completo, naturalidade categoria para qual a foto está sendo 

inscrita, local onde a fotografia foi tirada, bem como informações adicionais do local e indicação de 

instituição educacional ou assistencial do município de Paracatu. Os autores, ao enviar as fotos para 

o julgamento da comissão julgadora, autorizam a utilização de suas imagens na exposição que será 

realizada no decorrer do concurso em ferramentas da web e em locais indicados pela ACONTUP, 

divulgação na mídia, catálogos, e em todo e qualquer evento, campanha ou promoção relativa ao 

concurso inclusive entre seus parceiros e conveniados. Essa autorização é válida para o período de 

vigência do concurso PARACATU MENINA DOS OLHOS e materiais futuros, como campanhas, 

catálogos etc, sempre publicadas com o devido crédito ao autor. As fotos poderão ser utilizadas, pelos 

organizadores conforme situações descritas no regulamento, sem qualquer ônus para os promotores 

do concurso. 

3.4 – Todos os trabalhos apresentados deverão estar de acordo com o tema do concurso, PARACATU 

MENINA DOS OLHOS. Todo autor ao inscrever sua obra para participar deste concurso, assume, 

particular, pessoal e exclusivamente, toda e qualquer responsabilidade, civil e/ou criminal, relacionada 

com pessoas, animais e/ou objetos retratados nessa obra, decorrentes da concepção, criação ou 

divulgação da imagem inscrita, excluindo de tais responsabilidades a ACONTUP, seus diretores, seus 

associados, seus parceiros, seus conveniados, patrocinadores e qualquer órgão de imprensa ou de 

divulgação vinculados à promoção do Concurso PARACATU MENINA DOS OLHOS. Somente serão 

aceitas fotografias arquitetônicas, de paisagens e personalidades que retratem historicamente 

Paracatu e de localidades pertencentes ao Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais. Trabalhos 

com modelos, ou quaisquer pessoas, reprodução de quadros ou paisagens que não sejam de Paracatu 
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do Estado de Minas Gerais e que não estejam de acordo com as especificações técnicas serão 

desclassificados sem o direito de devolutiva do valor da inscrição. Em caso de reprodução de obras 

que não sejam de domínio público e de pessoas; OBRIGATORIAMENTE, deve-se obter, 

antecipadamente, autorização de uso de imagem em caso de personalidade histórica, e, do autor em 

caso de obra ou seus sucessores. Evitar também divulgar obras de arquitetos vivos; pois, conforme 

descrito anteriormente deve-se obter antecipadamente autorização do autor da obra (ato este de total 

responsabilidade do inscrito). É terminantemente PROIBIDO foto de personalidade histórica sem 

autorização de uso de imagem pelo mesmo ou seus sucessores. Caso sejam enviadas fotos de 

personalidades sem prévia autorização, as mesmas serão descartadas imediatamente. 

4. FORMATO PARA ENVIO 

4.1 – As fotografias deverão ser coloridas, digitais, nos tamanhos originais de 20cm x 30cm ou 30cm x 

20cm, com resolução mínima de 300 dpi (3.543 x 2.362 pixels) e máxima de 400 dpi. Não serão aceitas 

fotografias impressas, em preto e branco e em desacordo com as especificações técnicas. 

4.2 – Fotografias compostas, sobreposições e imagens manipuladas digitalmente ou com qualquer 

outro artifício, assim como fotografias cujo tamanho/resolução foi aumentado posteriormente, serão 

excluídas do concurso. 

4.3 –  Para fins de publicação e divulgação os promotores poderão reproduzir as fotografias com alguns 

recortes para adequar a imagem à mídia. 

4.4 – O ato de remessa das fotografias, através exclusivamente do email oficial do concurso 

concursoparacatumeninadosolhos@gmail.com também se presta como autorização para fins de 

utilização do nome e imagem do inscrito em filmagens, fotografias, etc, sem qualquer ônus para a 

instituição promotora do evento. 

5. SELEÇÃO 

5.1 – A comissão julgadora - composta por diretores, associados pertencentes ao quadro de 

colaboradores da ACONTUP e parceiros convidados - irá selecionar em cada categoria (segundo 

critérios de qualidade técnica, representatividade para Paracatu e beleza estética) 5 (cinco) fotos para 

votação popular da seletiva em questão. As decisões da comissão julgadora são soberanas, definitivas 

e irrecorríveis, não cabendo qualquer impugnação ou recurso. 

5.2 – Os promotores lançarão, quando de utilização ou publicação das fotografias, o crédito em nome 

do autor, podendo, ainda, utilizar legenda que conste o nome do evento e de seus promotores. 

5.3 – As fotos serão arquivadas pela ordem de chegada. 
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5.4 – Os promotores não têm obrigação de publicar todas as fotos recebidas. 

6. VOTAÇÃO E PREMIAÇÃO 

6.1 - As 5 (cinco) fotos selecionadas de cada categoria irão a votação popular para escolha das 

vencedoras. Apenas 1 (uma) fotografia será eleita vencedora por categoria. A votação popular ocorrerá 

somente pelo Facebook da ACONTUP. Somente será aceito votos por meio da ferramenta curtir do 

facebook na página acontup.paracatu@facebook.com. Outras opções como compartilhar e curtidas 

em fotos compartilhadas não serão aceitos para computação de votos pela comissão organizadora, ou 

seja, não contará pontos para a foto publicada. As fotos compartilhadas deverão ser respeitadas e 

mantidas as autorias do autor bem como da promoção do evento, em caso de descumprimento por 

qualquer pessoa que compartilhe a ACONTUP poderá entrar com recursos  

6.2 – A instituição relacionada no cadastro do autor da foto vencedora de cada categoria receberá 1 

(uma) máquina fotográfica. Esta será entregue pela organização do concurso. 

6.3 – A máquina fotográfica será entregue ao final do concurso após divulgação da fotografia campeã 

de cada categoria, pela equipe de produção do concurso, às entidades indicadas pelos vencedores 

das categorias pertencente à fotografia vencedora. 

6.4 – O autor da fotografia campeã de cada uma das categorias do concurso PARACATU MENINA 

DOS OLHOS, escolhida entre as 5 (cinco) finalistas da seletiva, irá receber como prêmio o valor de 

R$300,00 (trezentos reais) em cheque.  

6.5 – Se for verificada qualquer tentativa de fraude na votação popular através do site oficial do 

concurso para votação popular a foto que receber os votos inválidos será desclassificada 

automaticamente. 

6.6 – Toda e qualquer participação do público deverá ocorrer através do site oficial de divulgação do 

concurso www.acontupturismo.wordpres.com com (Regulamento, ficha de inscrição, ficha do termo de 

autorização de utilização de imagem), email oficial do concurso 

concursoparacatumeninadosolhos@gmail.com com (envio de fotos, envio das fichas de inscrição, 

termo de autorização de utilização de imagem, envio de comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição, etc) e votação popular do concurso facebook/acontuptu (votação).  

6.7 – Este concurso não gerará ônus para nenhum dos participantes. 

6.8 – A participação neste concurso implica em total aceitação das regras deste regulamento. 

6.9 – Os autores das fotografias finalistas receberão a devida comunicação dos promotores do evento, 

por contato eletrônico (e-mail e telefone). 
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7 – Os casos omissos deste regulamento serão decididos por uma comissão composta por pessoas 

indicadas pelos promotores do evento. 

7.1 – Poderá a ACONTUP, de acordo com o seu exclusivo critério, a qualquer tempo, inclusive após 

iniciado o Concurso, interromper e/ou cancelar a sua realização, bem como, poderá optar ainda por 

não exibi-lo nas suas ferramentas de comunicação. Nestas hipóteses, não será devido ao Participante 

qualquer tipo de reparação ou indenização. Caberá a ACONTUP apenas a devolução do valor da taxa 

de inscrição ao participante que tenha efetuado a mesma. 

7.2 – O Participante garante que as informações prestadas quando de sua inscrição estão de acordo 

com o Regulamento e possuem total veracidade, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas. 

Fica desde já claro que na hipótese de a ACONTUP perceber a falsidade de qualquer das declarações 

dadas por algum Participante, e/ou em caso de não cumprimento de qualquer dos requisitos previstos 

nos itens supra, o Participante poderá ser desclassificado do processo de seleção ou até mesmo do 

Concurso a qualquer tempo, sem que lhe seja devida qualquer explicação ou indenização. 

7.3 – Poderá ser imediatamente desclassificado do Concurso, sem que caiba qualquer direito ou 

compensação de qualquer espécie, o Participante que fraudar sua participação, praticar ato ilegal ou 

ilícito ou que de qualquer forma contrarie o presente Regulamento ou ainda que viole as disposições 

da Lei de Direito Autoral. 

7.4 – A ACONTUP poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, substituir qualquer 

Participante que desistir, for eliminado e/ou desclassificado do Concurso. 

7.5 – Os casos omissos não previstos neste Regulamento serão analisados e decididos pela 

ACONTUP. 

7.6 – A inscrição para este Concurso implicará na concordância total e incondicional do Participante 

com todos os itens deste Regulamento, bem como no cumprimento de todas as regras do Concurso 

oportunamente passadas pela ACONTUP. 

7.7 – Fica eleito o Foro Central da Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, para dirimir 

quaisquer questões oriundas deste Regulamento, desistindo as Partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. Qualquer disputa que surja em virtude do presente Termo será regulada pela 

Legislação Brasileira. 

 


