
 
6º CONCURSO VIDA BANCÁRIA DE FOTOGRAFIA 

 
“PÁSSAROS LIVRES” 

 
 
REGULAMENTO 
  
 

Cláusula 1ª – O 6º Concurso Vida Bancária de Fotografia é promovido pelos 
Sindicatos de Bancários de Apucarana, Arapoti, Cornélio Procópio e Londrina, 
designados, doravante, de ORGANIZADORES.  
 
Cláusula 2ª – Somente poderão participar deste Concurso os(as) associado(as) 
a um destes Sindicatos.  
 
Cláusula 3ª – As fotografias inscritas no concurso deverão fazer referência ao 
tema: “Pássaros livres”. 
 
Cláusula 4ª – Não serão aceitas fotografias que já tenham sido publicadas, 
exibidas em público ou recebido algum prêmio.  
 
Cláusula 5ª – A responsabilidade de utilização de todo ou qualquer bem de 
titularidade de terceiros, protegido pela legislação de direitos autorais, cabe 
inteira e exclusivamente aos fotógrafos participantes.  
 
Cláusula 6ª – É necessário o preenchimento do Termo de Autorização de Uso 
de Imagem, disponibilizado pelos ORGANIZADORES, caso a fotografia utilize  
imagens de pessoas.  
 
Cláusula 7ª – Cada participante poderá inscrever no máximo 03 (três) 
fotografias. 
 
Cláusula 8ª – As fotografias deverão ser entregues aos ORGANIZADORES 
impressas em papel fotográfico, brilhante, sem margens, tamanho 20x25, 
juntamente com cópia eletrônica, gravada em CD no formato JPEG.  
 
Parágrafo único: As fotos não poderão ser manipuladas digitalmente.  
 
Cláusula 9ª – No verso de cada foto impressa deverá ser colocada uma 
etiqueta adesiva com as seguintes informações:  
a) título da foto;  
b) nome completo do fotógrafo;  
c) data e local onde foi feita a fotografia.  



 
Cláusula 10 – No ato da entrega das fotografias, o participante deverá entregar 
também a Ficha de Inscrição, que encontra-se anexada a este Regulamento.  
 
Cláusula 11 – A inscrição neste Concurso é gratuita.  
 
Cláusula 12 – Serão aceitas somente fotos coloridas. Fotos em preto e branco 
serão desconsideradas.  
 
Cláusula 13 – Serão considerados os seguintes critérios de avaliação:  
a) criatividade;  
b) originalidade;  
c) adequação ao tema proposto;  
d) qualidade da fotografia.  
 
Cláusula 14 – Uma comissão julgadora, escolhida pelos ORGANIZADORES, 
irá selecionar as 03 (três) melhores fotografias de cada tema, cujos autores 
receberão prêmios que serão definidos pelos ORGANIZADORES.  
 
Cláusula 15 – As decisões da Comissão Julgadora são soberanas, não 
cabendo qualquer impugnação ou recurso.  
 
Cláusula 16 – Todo(a) participante, ao realizar sua inscrição no concurso, 
concorda em ceder gratuita, definitiva e irrevogavelmente, aos 
ORGANIZADORES, as fotografias tiradas e enviadas para a participação no 
concurso, não tendo nada a reclamar a respeito, inclusive no que se refere a 
direitos autorais, a direitos de reprodução e/ou à publicação das mesmas em 
qualquer meio, incluindo mas não se limitando à Internet, autorizando de 
maneira irrevogável o uso de tais fotografias pelos ORGANIZADORES.  
 
Cláusula 17 – Cronograma:  
Inscrições: a partir de 06 de JUNHO até 22 de JULHO de 2016;  
Julgamento: 26 de JULHO de 2016.  
 
Cláusula 18 – Não poderão participar como concorrentes os dirigentes sindicais 
dos Sindicatos promotores do presente concurso.  
 
Cláusula 19 – O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento 
poderá causar, a critério dos ORGANIZADORES, a desclassificação da 
fotografia e do participante. O ato da inscrição neste concurso implica na 
aceitação de todos os itens deste regulamento.  
 
Cláusula 20 – Os casos não previstos neste regulamento serão julgados de 
forma soberana pelos ORGANIZADORES. 
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