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CONCURSO FOTOGRÁFICO “CENAS DA LEITURA” 

 

REGULAMENTO 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 A Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manoel Zink, em 

comemoração aos seus 67 anos em 2013, promoverá um concurso 

fotográfico denominado “Cenas da Leitura”. É uma oportunidade e um 

convite para que as pessoas expressem com criatividade e imaginação o 

seu entendimento do ato de ler. 

1.2. O concurso denominado “Cenas da Leitura” tem caráter exclusivamente 

cultural, sem qualquer modalidade de sorteio ou pagamento. 

1.3. O concurso destina-se a receber, analisar e selecionar, dentre as 

inscritas, 20 (vinte) fotografias expressando o tema “Cenas da Leitura”, 

produzidas pelos moradores de Campinas e Região. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições das fotos serão feitas pessoalmente na sede da 

Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manoel Zink, à Av. Benjamin 

Constant, 1633, Campinas-SP, no período de 01 de junho de 2013 a 31 de 

julho de 2013. Fotos entregues fora do prazo de inscrição serão eliminadas. 

 

2.2. Cada participante poderá inscrever somente uma foto. 

 

2.3. As inscrições serão feitas nas seguintes categorias: 

2.3.1. crianças de 10 a 14 anos – CATEGORIA 1 

2.3.2. jovens de 15 anos a 18 anos e adultos – CATEGORIA 2 

 

2.4. No ato da inscrição das fotos dos menores de 18 anos, estes deverão 

ser representados pelos pais ou responsável, mediante assinatura da ficha 

de inscrição. 

 

2.5. A inscrição é gratuita. 

  

Um

 

novo tempo
para nossa cidade.



 

 

3. DO MATERIAL 

 

3.1. A fotografia deverá ser entregue em formato digital JPG, colorida, 

sendo o arquivo nomeado com o nome do inscrito, sem espaços e extensão 

.jpg. Exemplo: mariadasilva.jpg 

 

3.2. A fotografia deverá ser entregue em CD/DVD, com resolução mínima 

de 3600 x 2400 pixels (8MP) [para uma impressão em tamanho A4 e 300dpi 

de resolução]. 

 

3.3. O trabalho deve ser inédito/original, que não seja adaptação de 

fotografia já existente, não sendo aceita a fotografia que tenha sido 

contemplada em outro concurso, que tenha sido publicada em qualquer 

mídia ou exposta em mostra pública anterior. OBS: sites pessoais e 

portfólios não contam como publicação. 

 

3.4. A fotografia não poderá ser manipulada digitalmente, 

 

3.5. O participante deverá anotar na ficha de inscrição: título da foto dado 

pelo autor (opcional); data e local em que foi tirada a foto e especificações 

técnicas (equipamento). 

 

4. DO JULGAMENTO 

4.1. Dez fotografias de cada categoria serão escolhidas por uma equipe 

técnica de profissionais reconhecidos na área fotográfica. 

4.2. As decisões da Comissão Julgadora quanto à classificação dos 

trabalhos é soberana. 

4.3. A Comissão Julgadora avaliará as fotografias seguindo os seguintes 

critérios: 

 Coerência com o tema proposto: “Cenas da Leitura” 

 Beleza artística da imagem 

 Mensagem transmitida pelo autor da foto 

4.4. Será eliminada pela Comissão Julgadora a fotografia que contiver na 

imagem nome ou pseudônimo do autor, marca/logo, qualquer menção que 

conote propaganda publicitária, homofobia ou preconceito de qualquer 

natureza. 

  



 

 

5. DA PREMIAÇÃO 

 

5.1. Os 10 (dez) classificados de cada categoria receberão certificados de 

participação. 

 

5.2. Os trabalhos classificados serão expostos nas dependências da 

Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manoel Zink. 

 

5.3. Os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria receberão um 

exemplar de um livro de imagens fotográficas a ser escolhido pela 

organização do concurso. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. O participante assegura ser o autor exclusivo do trabalho, detentor dos 

direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua obra, assumindo, 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 Biblioteca, a Secretaria de Cultura e a 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

6.2. As fotos inscritas não serão devolvidas, passando a fazer parte do 

Acervo Fotográfico da Biblioteca, sendo, portanto, suscetíveis de serem 

expostas e/ou publicadas em qualquer mídia pela Instituição, preservando-

se a indicação da autoria. 

6.3. O concurso é vedado a fotógrafos profissionais, aos funcionários das 

Bibliotecas Municipais de Campinas e aos membros e familiares do Juri. 

6.4. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso 

ou cancelado sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer 

outro imprevisto que impeça a sua realização. 

6.5. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação irrestrita e 

concordância com todos os itens deste regulamento. 

6.6. Os casos omissos neste regulamento serão tratados pela Comissão 

Organizadora do concurso, cujas decisões serão irrevogáveis e 

irrecorríveis. 

6.7. As dúvidas sobre o concurso serão tratadas pelo telefone da Biblioteca 

19-2116.0423, de segunda à sexta, das 9:00 às 17:00hs. 
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