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REGULAMENTO DO CONCURSO de FOTOGRAFIA 
Felício dos Santos - -  1ª edição - 2018 

 

Nome :  Fotografa  Felício 
 

1. SOBRE O CONCURSO 

O concurso de fotografias de Felício dos Santos – edição 2018 é exclusivamente re-

creativo e cultural, com participação voluntária e gratuita, promovido pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS, CNPJ 17.754.201/0001-87, através do Departa-

mento de Turismo.  

O objetivo é estimular os olhares do povo de Felício dos Santos para as belezas de nos-

sa cidade e conseqüentemente estimular o Turismo local.  

Excluem-se deste concurso pessoas jurídicas, servidores municipais e pessoas de ou-

tros municípios. As participações de pessoas impedidas de participar deste concurso, quando 

identificadas serão desclassificadas imediatamente.  

Estarão classificados para participar do concurso fotógrafos profissionais e amadores, 

porém deverão ser somente pessoas físicas moradores de Felício dos Santos.  

➢ As imagens são de única e exclusiva responsabilidade dos participantes ,que deverão respeitar 

a legislação civil e penal do pais .Uma vez submetidas, as fotografias não podendo acontecer 

substituição. 

➢ As fotografias consideradas impróprias  e que não atendam as devidas regras do edital serão   

desclassificadas do concurso sem necessidade de comunicação aos participantes. 

➢ São condições para a participação do concurso:  

➢ Ter perfil autêntico no facebook.  

➢ Oferecer informações verdadeiras e não ofensivas  

➢ Concordar com todas as regras propostas pelo concurso  

➢ Utilizar as hashtags  #visitefeliciodossantos na postagem das fotos  

➢ Inserir as fotos na  página de cadastro  

 

➢ As fotografias deverão obedecer os seguintes requisitos:  

➢ As fotografias deverão apresentar obrigatoriamente fotos de pontos turísticos, elementos da 

fauna e flora bens naturais e bem patrimoniais  e elementos da cultura popular .  

➢ Não poderá ter cunho ofensivo,discriminatório com teor ilícitos ou imagens inadequadas. 

➢ Ser foto original e inédita,ou seja não ter sido publicada ou premiada  

➢ Não promover intenções políticas ou propaganda de publicitária  
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2. TEMA E CATEGORIAS 

 O tema é único e há somente uma categoria: colorida 

 

3. ONDE OBTER A FICHA DE INSCRIÇÃO 

As inscrição é gratuita. A ficha de inscrição está disponível na pagina do face  de promo-

ção do Turismo do município através do LINK de inscrição   

 

4. PRAZO E LOCAL PARA REALIZAR  SUA INSCRIÇÃO 

A inscrição será realizadas única e exclusivamente pela internet através da pagina 

 do faceboock  disponível na pagina do departamento de turismo, do período de  a 16 de 

30 março  de 2018.   

 

5. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES 

Cabe a prefeitura classificar a desclassificar as imagens ou pessoas que não atendam os requisitos 

exigidos pelo edital. 

A classificação será feita através de votação online através  de enquetes e da opção “curtir” do fa-

cebook, a ser realizada exclusivamente através da página de promoção do Turismo de Felício dos 

Santos sendo pré selecionadas  as mais curtidas, totalizando um numero de 10(dez) fotos para a 

reta final,.As fotos mais curtidas serão publicadas após o termino de votação estipulado pela Prefei-

tura, e conseqüentemente será classificada para a reta final.   

10 (dez) fotografias, serão pré-selecionadas através de votação , e na votação final será classifica-

da   as 3(três) mais votadas. 

As fotos deverão obrigatoriamente conter imagens de Felício dos Santos. 

A prefeitura realizará a entrega de certificado de participação para as 10 fotos mais votadas,e pre-

miação em dinheiro  para as 3(três) mais votadas, recurso arrecadado através de patrocínio de co-

mércios locais. 

As dez fotos mais votadas serão tema de um material de divulgação local do município nos comer-

cios locais vinculados a cadeia produtiva do turismo  e espaços públicos, sem nenhum ônus para a 

prefeitura ,ficando a mesma sem obrigação de pedir autorização para utilização das imagens para o 

materiais  gráficos  . 
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Quaisquer dúvidas sobre o regulamento, procure o departamento de turismo,ligue (38)998581265 

ou envie email para turismo@feliciodossantos.mg.gov.br. 

A duração da seleção das fotos terá período de no  máximo 3 meses,os prazos de duração serão 

de acordo com o numero de fotos inscritas. 

A entrega dos prêmios e certificados de participação serão realizados no mesmo dia da abertura do 

rodeio. 

Os prêmios são de R$200,00 para  o primeiro lugar R$150,00 para o segundo e R$50,00 para o 

terceiro lugar. 
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