Regulamento Concurso de Fotografia
AAUMinho

Artigo 1º
OBJETIVOS
1.1. O concurso pretende:
a. Promover a cultura fotográfica no seio da Academia Minhota;
b. Promover o envolvimento dos membros da UMinho nas atividades da
AAUMinho;
c. Ser um veículo para o desenvolvimento das capacidades artísticas dos
participantes.

Artigo 2º
CONCORRENTES
2.1. Todos os candidatos a concurso terão necessariamente que ser alunos da
Universidade do Minho.
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Artigo 3º
SELEÇÃO PRÉ-CONCURSO
3.1. A AAUMinho reserva o direito de não considerar a concurso qualquer fotografia
que contenham conteúdos passíveis de prejudicar a sua imagem e/ou
reputação.
Tais como:
a)

Linguagem ofensiva;

b)

Conteúdos sexualmente explícitos;

c)

Conteúdos discriminatórios;

d)

Conteúdos passíveis de ferir suscetibilidades;

e)

Conteúdos de interesse comercial.

3.2. Só serão consideradas a concurso fotografias que cumpram com as seguintes
condições:
a) Serem publicadas simultaneamente nas redes socias Instagram (no feed e não
em formato story) e Facebook, identificando as páginas da AAUMinhO
b) Os participantes tem que ter, obrigatoriamente, os perfis de Instagram e
Facebook públicos, e ter like ou seguir as páginas da AAUMinho;
c) Utilizar

os

seguintes

Hashtags:

#AAUMinho,

#ConcursoFotografia,

#SemanaDaEuforia;
d) Submetidas pelo menos até dois dias após o término da atividade.

3.3. Apenas 10 fotografias serão selecionadas para a fase seguinte do concurso.
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Artigo 4º
PRÉMIOS E REVELAÇÃO DOS PREMIADOS
4.1. A revelação dos premiados não deverá exceder uma semana após o término
da atividade;
4.2. O prémio:
a. Um lugar de destaque na revista AAUMinho da fotografia premiada;
b. Uma pulseira para as Monumentais Festas do Enterro da Gata.

Artigo 5º
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
5.1. O vencedor terá que ser, obrigatoriamente, sócio AAUMinho. Caso esta
situação não se verifique, a AAUMinho reserva-se ao direito de decidir como
proceder;
5.2. A participação no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos das
fotografias à AAUMinho, que as poderá utilizar em publicações;
5.3. Qualquer situação omissa no regulamento deverá

ser comunicada

atempadamente à organização do evento (cultural@aaum.pt).

Braga, 22 de janeiro de 2019
P´lo Departamento Cultural e Tradições Académicas
__________________________________________________
(Pedro Pinto – Vice-Presidente)
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