CONCURSO DE FOTOGRAFIA
PESSOAS DA CIDADE

REGULAMENTO

O Concurso está aberto ao público em geral, com mais de 17 anos, excepto colaboradores WORLD ACADEMY.
A participação implica a apresentação de uma fotografia que vá ao encontro da temática do concurso,
“PESSOAS DA CIDADE”. A fotografia deverá ser enviada por e-mail para comunicacao@worldacademy.pt, em
conjunto com os dados do participante: Nome, E-mail e Telemóvel. Aceitam-se participações até às 23h59 do
dia 3 de Janeiro de 2017.
O concurso é exclusivamente um concurso de fotografia, devendo as fotos ser enviadas em raw ou jpeg.
Os participantes poderão concorrer apenas uma vez, com uma única fotografia. Cada participante terá que
fazer a sua selecção pessoal da melhor fotografia que pretende apresentar a concurso. Ao participar no
concurso os participantes cedem automaticamente os direitos de exibição das fotografias apresentadas.
O primeiro prémio será atribuído pelo público, através de votação na página de facebook da WORLD
ACADEMY, a partir de uma pré-selecção realizada pelo júri do concurso.
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No caso de manipulação (aquisição de likes por compra) ou suspeita de manipulação, a participação em
questão será desclassificada, não lhe sendo atribuído qualquer prémio.
O segundo e terceiro prémio será atribuído pelo júri.
O júri será constituído por fotógrafos profissionais, formadores no curso de Fotografia da World Academy.
A WORLD ACADEMY reserva-se ao direito de não atribuir qualquer prémio, caso o Júri considere que
nenhuma das fotografias apresentadas satisfaz os requisitos de qualidade, técnica e criatividade mínimos. Ou
no caso em que as participações não estejam conformes com as regras deste concurso.
Os prémios são compostos por voucher em formação a utilizar exclusivamente no curso de Fotografia da
WORLD ACADEMY que decorre de Janeiro a Julho de 2017, nos seguintes valores: 1º prémio, 600€; 2º
prémio, 400€; 3º prémio, 200€.
O valor dos prémios em vouchers é exclusivo para utilização em prestações no curso anual de Fotografia da
WORLD ACADEMY no ano lectivo 2016-2017.
A votação do público irá decorrer entre 5 a 12 de Janeiro, e será exclusivamente realizada a partir dos gostos
atribuídos às fotografias apresentadas no álbum criado para o efeito na página de facebook da WA.
Os Prémios serão anunciados no dia 13 de Janeiro, na página de facebook da WORLD ACADEMY.

