
 
 

 

 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“Ivoti 50 Anos: Passado e Presente” 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

I – DOS PROMOTORES 
 
Art. 1º - Fica instituído o Concurso Fotográfico “Ivoti 50 Anos: Passado e Presente”, 
promovido pelo Município de Ivoti, por meio das Secretarias de Desenvolvimento e de 
Educação e Cultura, com vistas à edição de um álbum comemorativo dos 50 Anos de 
Ivoti e à produção de materiais de divulgação do município. 
 

II – DOS OBJETIVOS 
 
Art. 2º - O Concurso Fotográfico tem como objetivos: 
I) realizar um inventário histórico/fotográfico do município de Ivoti, com ênfase nas 
comemorações do cinquentenário da emancipação; 
II) envolver a comunidade no espírito de preservação da autoestima, por meio do 
conhecimento da história, belezas naturais e bens culturais do município; 
III) estimular o interesse pela fotografia; 
IV) demonstrar a importância do registro fotográfico para a construção da história e da 
identidade municipal, por meio da visão artística da fotografia; 
V) realizar exposições fotográficas; 
VI) descobrir novos retratos e paisagens da cidade e potenciais do município de Ivoti; 
VII) estimular o turismo, a beleza e a boa reputação do município na acolhida a seus 
visitantes. 
 

III – DAS MODALIDADES 
 
Art. 3º - O Concurso abrange três modalidades, cada uma subdividida em duas 
categorias – ambiente urbano e rural: 
I) Imagens de Relevância Histórica, com foco nas pessoas e no patrimônio cultural; 
II) Imagens do Presente, com foco nas construções, paisagens e edificações – obras 
que retratem a pujança e a beleza do município; 
III) Ivoti e seu Povo, com foco em imagens que retratem o povo ivotiense em sua 
realidade.  
Parágrafo único - As obras devem retratar momentos espontâneos, buscando ao 
máximo a desidentificação dos fotografados, sendo irrelevantes os atributos pessoais 
dos retratados. 
 

IV – DAS CONDIÇÕES 
 
Art. 4º - O Concurso é aberto à participação de pessoas de qualquer idade, residentes 
ou não em Ivoti, desde que a entrega das fotos concorrentes seja realizada em 
conformidade com o que estabelece o Art. 13 deste Regulamento.  
Parágrafo único - A inscrição de pessoa com idade inferior a 18 (dezoito) anos deverá 
ser autorizada pelo pai ou responsável legal, mediante assinatura na ficha de inscrição. 
 
Art. 5º - Cada concorrente poderá inscrever até 10 (foto) fotografias. 



 
Art. 6º - Serão aceitas somente fotografias digitais e coloridas, com revelação em papel 
fotográfico, preferencialmente fosco, no tamanho de 15cm x 21cm. As imagens deverão 
ser entregues junto com os arquivos digitais gravados em CD, em sua resolução 
original – mínima de 1280 x 1024 pixels – e em formato JPG. 
 
Art. 7º - A técnica para criação da obra é livre, podendo ser usados recursos 
complementares de lentes, filtros especiais, ampliação, etc. A manipulação da imagem 
será aceita somente para ajustes como cor, contraste, nitidez e saturação. 
Parágrafo único - Entende-se por manipulação qualquer alteração da imagem posterior 
à sua tomada, por meio de programas de computador. 
 
Art. 8º - As fotografias devem ser inéditas, nunca divulgadas em qualquer meio de 
comunicação. 
 
Art. 9º - No caso de fotografia em que apareçam pessoas, é obrigatória a autorização 
do uso de imagem das pessoas fotografadas, a qual deve ser entregue, por escrito, 
juntamente com a fotografia. 
 
Art. 10 - Os promotores reservam-se o direito incontestável de reproduzir as fotografias 
inscritas em qualquer forma, tempo ou lugar, pelo período de cinco anos, preservando 
os créditos dos fotógrafos, sem obrigações com cachês, taxas e/ou direitos para os 
autores ou possíveis figurantes. 
 
Art. 11 - Para o conhecimento da autoria das fotografias, será aceita a declaração do 
candidato, na ficha de inscrição. Caso seja levantada qualquer hipótese de 
inveracidade da mesma, a obra será automaticamente desclassificada e os promotores 
isentos de eventuais responsabilidades. 
 

V – DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DAS OBRAS 
 
Art. 12 - O regulamento será disponibilizado no site www.ivoti.rs.gov.br e a ficha de 
inscrição poderá ser retirada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ivoti 
(SEMEC), sita à Rua José de Alencar, 780, bairro Centro, ou solicitada pelo e-mail 
semec@ivoti.rs.gov.br . 
 
Art. 13 - A entrega das obras deverá ser feita pessoalmente, no local acima referido, no 
período de 7 de julho de 2014 a 29 de agosto de 2014, das 8h às 11h30min e das 
13h30min às 17h. 
 
Art. 14 - No verso de cada fotografia, no canto inferior direito, deverá ser colada uma 
etiqueta de cor branca, no tamanho máximo de 4cm x 10cm, contendo as seguintes 
informações, inscritas em fonte Arial, tamanho 11, ou em letra de forma legível: título da 
obra, modalidade e categoria na qual concorre, local e data em que foi registrada a 
fotografia. 
Parágrafo único - Fica expressamente proibido, na etiqueta, o uso de qualquer palavra 
ou expressão que permita a identificação do autor. 
 
Art. 15 - As fotografias impressas e o CD com as imagens deverão ser entregues em 
um envelope lacrado. A ficha de inscrição e de identificação das fotografias,  
devidamente preenchida, deverá ser grampeada junto ao envelope, pelo lado externo. 
 
Art. 16 - O número de inscrição será aposto ao recibo a ser entregue ao participante, e 
os números de identificação para cada obra serão atribuídos posteriormente, pelos 
promotores. 

http://www.ivoti.rs.gov.br/
mailto:semec@ivoti.rs.gov.br


 
VI – DO JULGAMENTO 

 
Art. 17 - A seleção das fotografias que comporão o álbum comemorativo dos 50 Anos 
de Ivoti será feita por uma Comissão Julgadora, formada por, no mínimo, 5 (cinco) 
pessoas ligadas às áreas de arte e cultura, indicadas pelo Executivo Municipal. 
Parágrafo único - A Comissão utilizará como critérios: qualidade técnica, informação 
visual, ênfase no tema proposto, aspectos da composição, criatividade e originalidade.  
 

VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Art. 18 - A listagem com os nomes dos autores das fotos selecionadas será divulgada 
no site do Município de Ivoti, a partir do dia 17 de setembro de 2014, sendo estes 
também comunicados por telefone ou e-mail. 
Parágrafo único - Das escolhas realizadas pela Comissão não caberá recurso, sendo 
sua avaliação soberana e irrevogável. 
 

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 19 - Todas as fotografias participantes, na medida do possível, serão passíveis de 
exposição e reprodução por parte do Município de Ivoti, em locais e meios de 
divulgação que julgue conveniente. 
 
Art. 20 - Ao efetuar sua inscrição, o participante aceita todas as disposições do 
presente regulamento, e o não cumprimento de qualquer das regras poderá causar, a 
critério dos promotores, a desclassificação das fotografias inscritas, e 
consequentemente de seu respectivo autor. 
 
Art. 21 - Casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelos promotores, e 
dúvidas referentes à seleção e julgamento das obras serão de competência da 
Comissão Julgadora. 
 
 

Ivoti, 4 de julho de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“Ivoti 50 Anos: Passado e Presente” 

 

Ficha de Inscrição 
 

Nome: ________________________________________________________________ 
Endereço: _____________________________________________________________ 
Bairro: _________________________________________  CEP: _________________ 
Cidade: ________________________________________  Estado: _______________ 
Telefone Fixo: ________________________  Celular: __________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________ 
Data de Nascimento: _____/_____/________  RG: ____________________________ 
Vínculo com o Município: _________________________________________________ 
 

Ao inscrever-me no Concurso Fotográfico “Ivoti 50 Anos: Passado e Presente”, aceito as 
normas e condições do regulamento e afirmo que cada obra está devidamente etiquetada, 
constando: título da obra; modalidade e categoria na qual concorre; local e data da fotografia. 
 

(   ) Encontra-se anexa autorização do uso de imagem da pessoa fotografada (se for o caso). 
 

Ivoti, ____ de ________________ de ________. 
 
Assinatura do Participante: ______________________________________________________ 

 
Assinatura do Pai ou Responsável Legal (no caso de pessoa menor de 18 anos):  

____________________________________________________________________________ 

 
IDENTIFICAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS 

 
Participante: ___________________________________________________________ 
Inscrição Nº: ____________ 
Título(s) da(s) Obra(s) associada(s) a esta Inscrição:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
 

........................................................................................................................................ 
 
 

RECIBO, a ser preenchido pelos promotores e entregue ao participante: 
 

Nome: ________________________________________________________________ 

RG: ____________________________ Inscrição Nº ___________________________ 
 

Ivoti, ____ de ________________ de ________. 
 
Assinatura do Recebedor: _______________________________________________________ 



CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“Ivoti 50 Anos: Passado e Presente” 

 
Autorização do Uso de Imagem 

Ref. Inscrição Nº ____________ 
 

Eu, ________________________________________________________________________, 

abaixo assinado(a), AUTORIZO o Município de Ivoti, CNPJ nº 88.254.909/0001-17, sito à 

Avenida Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti, RS, a inserir minha imagem em meios de 

comunicação eletrônicos; imprimi-la em forma de álbum fotográfico, banners ou fôlderes; 

divulgá-la em veículos impressos ou outros materiais que venham a ser produzidos; estando 

ciente da divulgação por período indeterminado, concordando em não ensejar com isso 

qualquer vantagem econômica devida a mim ou a quem quer que seja. 

 

Ivoti, ____ de ________________ de ________. 

 

Assinatura: __________________________________________________________________ 

RG: ________________________________     CPF: _________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“Ivoti 50 Anos: Passado e Presente” 

 
Autorização do Uso de Imagem 

Ref. Inscrição Nº ____________ 
 

Eu, ________________________________________________________________________, 

abaixo assinado(a), AUTORIZO o Município de Ivoti, CNPJ nº 88.254.909/0001-17, sito à 

Avenida Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti, RS, a inserir minha imagem em meios de 

comunicação eletrônicos; imprimi-la em forma de álbum fotográfico, banners ou fôlderes; 

divulgá-la em veículos impressos ou outros materiais que venham a ser produzidos; estando 

ciente da divulgação por período indeterminado, concordando em não ensejar com isso 

qualquer vantagem econômica devida a mim ou a quem quer que seja. 

 

Ivoti, ____ de ________________ de ________. 

 

Assinatura: __________________________________________________________________ 

RG: ________________________________     CPF: _________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


