RETRATOS DE BERTIOGA
REGULAMENTO

O presente regulamento estabelece as normas para a participação no evento Retratos
de Bertioga.
O evento tem como finalidade promover e registrar através da fotografia, diferentes
sentimentos e olhares sobre os locais históricos e turísticos de Bertioga, sensibilizar e
promover o interesse pela arte de fotografar, desafiar a criatividade dos participantes e
também utilizar deste como um modo de divulgar as belezas naturais da região,
fomentando as áreas turísticas de Bertioga.
1. TEMAS E CATEGORIAS
As fotografias devem enquadrar-se nas temáticas propostas, exclusivamente do
município de Bertioga, podendo abordar vários aspetos da cidade, dos seus aspectos
turísticos, históricos e do seu enquadramento e relevância em relação ao tema.
Inscrições com fotos de quaisquer outras cidades ou municípios, não serão aceitas e o
candidato será desclassificado.
Os participantes poderão ser inscrever nas seguintes categorias:
a) Natureza e Cultura Indígena.
b) Ecoturismo
c) Cultura Caiçara
d) Cityscape/ Travel. Foto de paisagens urbanas que englobam monumentos,
edificações, pontes, cenários onde a cidade aparece como um todo e retratem
situações turísticas em geral incluindo praias.
e) Bertioga 365. Fotos dos eventos programados no calendário turístico de Bertioga.
f) Bertioga Antiga. Fotos antigas deverão ser escaneadas em 150dpi ou superior. A
organização disponibilizará o serviço de digitalização para quem desejar.
2. INSCRIÇÕES
As inscrições para o evento “Retratos de Bertioga” terão início em 19 de outubro de
2022 e finalizarão em 06 de novembro de 2022.
Os interessados poderão participar de quantas categorias quiserem, enviando até 03
(três) fotografias, por categoria.
Os interessados deverão se inscrever e enviar suas fotografias exclusivamente por
intermédio de formulário eletrônico, através dos links abaixo.
Para cada categoria deverá ser preenchido o formulário específico.

CATEGORIA
Natureza e Cultura Indígena

LINK
https://forms.gle/pZTDEyfTQELvxAsTA

Ecoturismo

https://forms.gle/1dY74dQH8zJLDvVA6

Cultura Caiçara

https://forms.gle/yBGc4WE84NXrdsjL8

Cityscape/ Travel

https://forms.gle/YGegfCVm66Hes9QP6

Bertioga 365

https://forms.gle/L9UA3nEu9sfbdZm96

Bertioga Antiga

https://forms.gle/x3CcCLgySiUp5iTc9

A organização do evento Retratos de Bertioga não se responsabilizará pela
autenticidade dos dados fornecidos pelo participante no ato da inscrição, ou pelo
fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou incompletas. A informação de
dados falsos ou fotos não próprias implicará em eliminação do evento.
Somente serão aceitas inscrições feitas segundo as condições aqui descritas. As
inscrições ou o envio das fotos por qualquer outro meio que não seja por intermédio
dos formulários eletrônicos citados acima, serão desconsideradas.
Todas as fotos enviadas poderão ser veiculadas, em todas as mídias, desde que
contenham o nome do autor e o logotipo do evento.
Poderão se inscrever no evento Retratos de Bertioga, quaisquer interessados, sendo,
fotógrafo amador ou profissional, residentes em Bertioga.
Os participantes devem realizar a inscrição individualmente, não sendo aceito equipes.
3. DA COMISSÃO JULGADORA
Todas as fotos encaminhadas no período de inscrição serão apreciadas por uma
Comissão Julgadora formada por profissionais indicados pela organização do evento,
que selecionarão as melhores fotos.
Podem ser escolhidas até 3 fotos de cada autor, por categoria.
A comissão julgadora escolherá as trabalhos a serem expostos, em cada
categoria, conforme os seguintes critérios:
 adequação ao tema proposto,
 composição artística
 nitidez.
A decisão dacomissão julgadora é soberana e irrecorrível.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Os interessados em participar do “Retratos de Bertioga” deverão preencher o formulário
eletrônico de inscrição e anexar ao formulário até 03 (três) fotografias, por categoria.
Poderão participar do evento menores de idade, desde que formalmente autorizado
pelos pais ou responsáveis.
Os autores das imagens apresentadas autorizam a sua utilização pela Prefeitura de
Bertioga, por quaisquer meios, a qualquer tempo, em ações de divulgação em quaisquer
formatos e meios.

5. SOBRE AS FOTOGRAFIAS
As fotografias deverão ter tamannho mínimo de 2MB cada, formato JPEG, resolução
mínima de 150 dpi e alta definição.
As fotografias poderão ser coloridas ou em preto e branco.
As fotografias devem ser originais, não manipuladas, com nenhum efeito aplicado, seja
digital ou não e nunca tendo sido expostas nem publicadas.
Os participantes declaram, desde já, serem responsáveis pela autoria das fotos
encaminhadas e que elas não constituem plágio ou qualquer outra forma de
apropriação autoral vedada pela lei, assumindo inteira responsabilidade poreventuais
reproduções de trabalhos de terceiros.
6. RECONHECIMENTO



Todas as fotos expostas serão entregues aos seus autores ao final do evento.
Todos os expositores receberão um certificado digital de participação e menção
honrosa.

7. SORTEIOS
Serão realizados sorteios entre todos os expositores conforme segue:
 01 Câmera Fotográfica Canon com Tripé.
 12 Kit Youtube (Tripé com suporte para Smartphone e acessórios)
8. DIVULGAÇÃO
O evento será divulgado na Internet, através das Redes Sociais da Prefeitura de
Bertioga, Panfletos, faixas e Banners e por outros meios à escolha da Diretoria de
Comunicação da Prefeitura.
9.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação no evento implica a plena aceitação dos termos do presente regulamento
e a cedência, a título gratuito, dos direitos de autor das fotografias à Prefeitura de
Bertioga.
O não cumprimento das condições estabelecidas no presente regulamento implica a
nulidade do ato de participação no evento.
A organização do evento poderá, a qualquer tempo, alterar o presente regulamento,
bastando para tanto a publicação no site da prefeitura.
Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à organização do evento através de
e-mail retratosdebertioga2022@gmail.com

Camila Quelhas
Diretora de Cultura

