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REGULAMENTO 
I CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Condomínio Busca Vida 
“A NATUREZA PEDE PASSAGEM” 

A comissão de Meio Ambiente do condomínio Busca Vida, buscando incentivar a valorização, 
respeito e preservação de toda a sua biodiversidade, oficializa a abertura do primeiro concurso 
de fotografia, para o mês de outubro de 2021. 

TEMA 

Com o título: “A NATUREZA PEDE PASSAGEM”, o olhar do participante precisará 
evidenciar a beleza do habitat natural presente no condomínio Busca Vida, ou seja, paisagens, 
fauna e flora, buscando sensibilizar a comunidade para a valorização do rico ecossistema que 
pertencemos, e, celebrando também, datas relevantes do mês de outubro no calendário de 
meio ambiente nacional e internacional: o dia do Habitat, dia da Natureza, dia Mundial dos 
Animais e o início da primavera! 

Observação: Para a realização das fotos, deve o participante respeitar o ambiente natural, 
evitando situações que possam degradar o mesmo, a exemplo de pisoteio em vegetação 
nativa, quebra de galhos de árvores e outras situações semelhantes com a obrigatoriedade 
de manter a integridade dos processos ecológicos e do habitat selecionado para registro. 

CATEGORIAS 

Serão premiadas fotografias de acordo com as seguintes classificações:  

 Categoria Adulta - pessoas acima de 18 anos 
 Categoria Infantojuvenil - crianças e jovens entre 4 a 18 anos 

INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

A inscrição está disponibilizada o link: https://www.condominiobuscavida.com.br/1o-concurso-
de-fotografia-cbv-a-natureza-pede-passagem/ do condomínio Busca Vida, sendo necessário 
preencher informações, e termo(s) de autorização(ões) preestabelecidos e envio do(s) 
arquivo(s) digital(is) das fotografia(s) no mesmo documento. 

O (s) arquivo (s) digital (is) da(s) fotografia(s) deverá (ão) ser entregue (s) em formato JPEG 
na melhor resolução possível. Quando do envio junto a inscrição o arquivo deverá ter no 
máximo 15MB cada e nomeados com o pseudônimo do autor. 

A inscrição será efetivada mediante inscrição feita a partir do link disponibilizado acima ou 
acessando o portal do condomínio em www.condominiobuscavida.com.br enviando a(s) 
fotografia(s) anexada(s), e documento de autorização assinado (TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
DE USO DE IMAGEM), e informando os seguintes dados: nome completo, endereço 
completo, telefone fixo/celular, e-mail para contato, data de nascimento, CPF, data e local da 
foto, situação fotografada, categoria, o seu “pseudônimo” o qual garantira seu anonimato até 
o julgamento final dos trabalhos enviados. 
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O(s) Termo(s) de Autorização de Uso de Imagem deve(m) ser preenchido(s), assinado(s) de 
digitalizado(s) em um único arquivo em PDF para envio junto as fotos, quando da efetivação 
da inscrição no link fornecido acima ou acessando o portal do condomínio. 

O participante deverá indicar na ficha de inscrição, a categoria a que pertence: se adulto ou 
infantojuvenil. 

O participante deverá baixar e preencher o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
relativo à sua categoria e enviar junto com os arquivo(s) da(s) foto(s). 

A falta de informação ou veracidade quanto a qualquer dado constante na ficha de inscrição 
poderá implicar na automática exclusão do participante do concurso. 

Só serão aceitas inscrições que contenham toda a documentação exigida: arquivos das fotos 
e termos de autorização de uso de imagem devidamente preenchidos e assinados, bem como 
o termo adicional quando a foto enviada contenha imagens de crianças (cada criança fotografada 
corresponde a uma autorização individual). 

Regras de envio: 

Cada participante poderá enviar até três (3) fotos de sua autoria, em arquivo (JPG) com no 
máximo 15MB cada, junto com sua ficha de inscrição eletrônica no portal do condomínio citado 
acima, sendo que a comissão julgadora escolherá apenas uma para concorrer com as demais. 

Caso o candidato envie três fotografias, os arquivos digitais deverão conter: 

1. Pseudônimo do participante - Foto nº 1 – Categoria – Tema Específico; 

2. Pseudônimo do participante - Foto nº 2 – Categoria – Tema Específico; 

3. Pseudônimo do participante - Foto nº 3 – Categoria – Tema Específico. 

Renomear os arquivos da seguinte forma:  

PSEUDÔMINO-FOTONº-CATEGORIA-TEMA 

Exemplo: JOAOFB-FOTO1-ADULTO-PAISAGEM 

O participante poderá utilizar qualquer câmera fotográfica para realizar seus registros, 
incluindo câmeras de aparelhos móveis, como telefones celulares. 

É expressamente proibida qualquer gravura, marca d’água ou afins que identifique na 
fotografia seu autor. 

Ajustes de contraste, brilhos, saturação, nitidez são aceitos. 

As fotografias inscritas poderão ser em preto e branco ou coloridas, tiradas por meio de 
qualquer técnica fotográfica. 

O fotógrafo poderá participar com fotos realizadas até 02 anos atrás: (2019). 
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Fotos que modifiquem o cenário e seus elementos contidos não serão aceitas. Ou seja, apagar 
elementos, mudar a composição original, inserir elementos, trocar o fundo, fundir imagens e 
outras interferências que mudem a realidade do enquadramento registrado, são proibidos. 

Os participantes deverão possuir todos os direitos autorais sobre as fotografias inscritas no 
presente concurso. Dessa forma, serão os únicos responsáveis por qualquer violação de 
direitos de terceiros, autorais ou de imagem, eximindo o Condomínio Busca Vida de qualquer 
responsabilidade sobre a origem da fotografia e direitos de imagem, conforme previsto neste 
Regulamento. 

Antes mesmo do julgamento o inscrito poderá ser contatado pela Comissão Julgadora para 
que envie o arquivo original em alta resolução e sem limite de tamanho do arquivo, para 
impressão, avaliação e produção de telas/quadros e divulgação do evento. 

 

PRAZOS 

As inscrições acompanhadas dos arquivos digitais e termo de autorização, estarão abertas 
entre os dias 25 de outubro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. 

Serão aceitos apenas os trabalhos entregues dentro do prazo e das normas de apresentação 
descritos. 

Inscrições com arquivos: 25/10 a 31/01/2022 

Análise das fotos: 01/02 a 08/02/2021 

Divulgação dos resultados/premiação: Sábado, 12/02/2022, às 9h. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Na avaliação serão considerados os seguintes critérios: 

 Relevância e sensibilização em relação ao olhar ambiental expresso na fotografia; 
 Criatividade e originalidade; 
 Composição fotográfica; 
 Qualidade artística. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Não serão aceitas fotografias com teor de imagem que remeta a algo discriminatório, 
ofensivo ou grosseiro. 

 Que já tenha sido publicada em qualquer meio de comunicação impresso ou eletrônico 
(incluindo redes sociais) para ilustrar matérias, editoriais, campanhas publicitárias etc. 

 Que já tenha sido premiada ou classificada em outros concursos até a data de 
encerramento das inscrições deste Concurso. 
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 Que tenha sido modificada ou elaborada digitalmente, conforme descrito em – inscrição 
e participação – do presente regulamento. 

 

JULGAMENTO 

As fotografias serão avaliadas por uma Comissão Julgadora composta por profissionais da 
área de fotografia, comunicação, representantes da administração e Comissão Ambiental do 
condomínio Busca Vida.  

Serão selecionadas, ao todo, 20 fotografias, sendo 10 da categoria Adulta e 10 da categoria 
Infantojuvenil. Cada participante inscrito poderá participar com até três fotografias. 

As 15 fotos melhores qualificadas farão parte de uma exposição organizada pelo Condomínio 
no local e data a serem divulgadas em conjunto à comunicação dos fotógrafos vencedores. 

 

AUTORIZAÇÃO 

No ato da inscrição deste presente Concurso, todos os participantes, independentemente de 

serem premiados ou não, autorizam o Condomínio Busca Vida, inscrito no CNPJ/MF nº 

33.832.080/0001-09 a utilizar livre e gratuitamente as fotografias submetidas ao Concurso, e 

autoriza a publicação, seu nome e sua imagem, na Internet, Intranet, vídeos, folders, fotos, 

apresentações, jornais, entre outros meios de comunicação, inclusive como forma de 

propaganda e/ou para divulgação do evento, sem qualquer ônus para o condomínio Busca 

Vida e concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem(ns) acima mencionada(s) em 

todo território nacional e no exterior, das seguintes  formas: (I)  outdoor;  (II)  folhetos  em  

geral  (encartes,  catálogo,  etc.);  (III)  folder  de apresentação;  (IV)  home  page;  (V)  cartazes;  

(VI)  mídia  eletrônica  (painéis, televisão,  programa  para  rádio,  entre  outros) em todas as 

suas modalidades, com prazo de duração de 1 ano, valendo a inscrição como autorização 

expressa dessas condições. As fotografias que não possuírem a referida autorização não 

serão admitidas no concurso. No caso da utilização de imagens de crianças, a autorização de 

uso da imagem deverá ser preenchida e assinada por ambos os pais da criança ou 

responsáveis legais, com prazo de duração de 1(um) ano. A falta de informação ou veracidade 

quanto a qualquer dado constante na ficha de inscrição ou informações presentes no termo 

de autorização de uso de imagem implicará na automática exclusão do participante do 

concurso. Ainda o participante deverá possuir todos os direitos autorais sobre as fotografias 

inscritas no presente concurso. Dessa forma, sendo o único responsável por qualquer violação 
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de direitos de terceiros, autorais ou de imagem, eximindo o Condomínio Busca Vida de 

qualquer responsabilidade sobre a origem da fotografia e direitos de imagem.  

  

PREMIAÇÃO 

Os vencedores das categorias receberão um troféu, terão suas fotos divulgadas em exposição 
organizada pelo condomínio Busca Vida, e receberão após a realização do evento a 
impressão de sua arte.  

O prêmio será único para cada vencedor. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Para as fotografias inscritas, que expuserem o rosto de outras pessoas, que não seja do 
próprio participante, deverá ser preenchida autorização de uso de imagem e ser entregue no 
ato de inscrição. 

A participação no Concurso implica na aceitação total das regras deste Regulamento. 

Para maiores informações e esclarecimentos do Concurso, o participante poderá entrar em 
contato pelo e-mail: buscavida@condominiobuscavida.com.br  

  

Boa sorte! 

  

  

  

  


