I Concurso de Fotografia do Instituto Lauro de Souza Lima
“OLHARES SOBRE O LAURO DE SOUZA LIMA”

REGULAMENTO:
Apresentação do concurso
A primeira edição do Concurso de Fotografia do Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL) tem como
tema “OLHARES SOBRE O LAURO DE SOUZA LIMA”. O objetivo é retratar o ILSL pelo olhar
daqueles que constroem diariamente sua história contando com a participação de toda a
comunidade institucional (servidores, prestadores de serviços, pacientes, estudantes,
residentes e outros). Ao participar do concurso, os candidatos aceitam as cláusulas e condições
aqui presentes, incluindo a autorização de uso da imagem dos trabalhos apresentados.

1. Disposições Gerais
1.1. O primeiro concurso de fotografia do Instituto Lauro de Souza Lima está aberto a
participação de qualquer pessoa.
1.2. O concurso versara sobre o tema “OLHARES SOBRE O LAURO DE SOUZA LIMA”.
1.3. Serão consideradas 4 diferentes categorias: Atenção à saúde, Pesquisa e Ensino,
Arquitetura/história e Natureza
1.4. A técnica para criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos complementares de
lentes, filtros especiais, ampliação, entre outros.
1.5. Os critérios de avaliação das fotografias são: originalidade da fotografia, coerência do
argumento em relação ao tema e objetivo do concurso, qualidade da imagem, criatividade e
linguagem fotográfica.
1.6. Cada participante poderá participar com 01 fotografia por categoria.
1.7. É obrigatório, em caso de imagens nos quais apareçam pessoas, a autorização de uso de
imagem da(s) pessoa(s) fotografada(s). A autorização deve ser enviada por escrito juntamente
com a fotografia. As fotografias sem esta autorização serão excluídas da seleção do concurso.
1.8. O participante no ato da inscrição cede ao ILSL os direitos sobre o uso da imagem inscrita.
Caso a comissão técnica julgue necessário, as fotografias poderão ser submetidas a
procedimentos de pós produção.
1.9. Não serão aceitos pseudônimos.

2. Do cronograma e das inscrições
2.1. Publicação do edital e abertura das inscrições: 09/03/2020
2.2. Encerramento das inscrições: 25/03/2020
2.3. Avaliação das fotografias pela comissão técnica: 26/03 a 07/04/2020

2.4. Divulgação do resultado: 13/04/2020
2.5. Para a inscrição os interessados deverão preencher o formulário contido neste edital e
enviá-lo para o endereço eletrônico novositeilsl@gmail.com dentro do prazo deste edital.
2.6. As inscrições são gratuitas.
2.6. É vedada a participação da equipe coordenadora deste edital e da Comissão Técnica do
concurso.

3. Do material
3.1. Poderão ser enviadas somente fotos digitais tiradas no ILSL.
3.2. O concurso abrange fotografias coloridas e em preto e branco.
3.3. Cada fotografia deverá atender as seguintes especificações técnicas:
3.3.1. proporção: widescreen (16:9 ou 9:16). Em caso de dúvidas, tirar a foto na
horizontal;
3.3.2. formato: JPG, PNG ou TIFF;
3.3.3. resolução mínima: 330dpi;
3.3.4. largura mínima: 1500px.
3.4. Cada arquivo deverá ser nomeado
nome_do_participante.categoria.formato

com

as

seguintes

informações:

Ex: José_Silva.natureza.jpeg; José_Silva.atendimento.jpeg

4. Do julgamento
4.1. As fotografias serão avaliadas e selecionadas por um júri nomeado pela diretoria do ILSL. O
resultado decorrente da avaliação dos jurados será soberano e irrevogável, não cabendo
recurso.
4.2. Para cada categoria serão selecionadas até 3 (três) fotos, as quais receberão menção
honrosa e serão divulgadas no site do ILSL. Não haverá premiação em dinheiro.
4.3. Somente os vencedores serão comunicados por telefone ou e-mail.
4.4. Todas as fotografias inscritas se tornarão propriedade do ILSL, com os devidos créditos aos
autores.
4.5. O resultado do concurso será anunciado no dia 13/04/2020 em cerimônia oficial de
comemoração aos 86 anos do ILSL e as fotos selecionadas serão divulgadas no site institucional.
4.6. O ILSL reserva para si, desde já, o direito incontestável de reproduzir as fotografias inscritas
em seu material institucional a qualquer momento e por tempo indeterminado, dando os
devidos créditos ao fotógrafo.

5. Disposições finais
5.1. Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste regulamento. O
não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento implicará desclassificação das
fotografias inscritas e, consequentemente, do respectivo participante.
5.2. Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude
comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.
5.3. Qualquer dúvida sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser
encaminhadas ao e-mail: novositeilsl@gmail.com. Dúvidas também poderão ser esclarecidas
por WhatsApp nos seguintes números: 14 99740-4379 ou 14 99798-0075.

Bauru, 09 de março de 2020.

Comissão Organizadora do I Concurso de Fotografia do Instituto Lauro de Souza Lima.

FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu ________________________________________________________________, autorizo o
Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL) a utilizar a(s) imagem(ns) da(s) fotografia(s) intitulada(s):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
na divulgação de materiais impressos, audiovisuais e eletrônicos, sem fins lucrativos. O material
é de minha autoria e pode ser utilizado por tempo indeterminado. Por meio desta autorização,
eu libero o ILSL, acima citado, seus representantes legais ou fornecedores, de futuros processos
e queixas por violação de privacidade ou de direito de propriedade que eu poderia ter em
relação a tal produção.
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