CONVOCATÓRIA GARAGEM
Qu in t al Fot og rá fi co

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
1. A CONVOCATÓRIA GARAGEM faz parte da programação do QUINTAL FOTOGRÁFICO, evento organizado
pela PHOTODAY BRASIL em parceria com o RESUMO FOTOGRÁFICO e tem apoio da editora IPHOTOS e do
laboratório PROPHOTO.
2. Esta convocatória tem por objetivo selecionar obras para a exposição que terá abertura na galeria
GARAGEM, durante o QUINTAL FOTOGRÁFICO, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2017, em
Belo Horizonte. A mostra ficará em cartaz durante um mês.
3. Somente serão admitidas obras produzidas por procedimentos essencialmente fotográficos.
a. As obras fotográficas deverão seguir a categoria Fotografia de Autoral e não estarão sujeitas a
qualquer outro tipo de critério referente a assunto ou técnica adotada.
b. Não serão aceitas fotografias que já tenham sido premiadas por qualquer outro concurso ou
promoção realizados pelo RESUMO FOTOGRÁFICO.
4. Podem participar da convocatória: fotógrafos profissionais e amadores, maiores de 18 anos, de qualquer
nacionalidade, residentes em território brasileiro.
5. Inscrições.
a. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de julho de 2017.
b. Cada autor poderá enviar até 3 fotos.
c. O participante deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 15,00 através do Sympla e
encaminhar o comprovante para o email contato@resumofotografico.com com as fotos em anexo.
d. As fotos concorrentes devem ser enviadas em arquivo digital, no formato JPG, sem qualquer
montagem (marca d’água ou moldura), com 30 x 45 cm em 300 dpi.
e. Os arquivos das fotos devem ser renomeados no seguinte formato: NOME-DO-AUTOR_Título-dafoto_Cidade_Ano.JPG.
6. Serão premiados os autores das 3 fotografias mais votadas pelo público durante a abertura do QUINTAL
FOTOGRÁFICO, no dia 14 de julho de 2017.
6.1. Os autores das 3 fotografias com maior número de votos serão premiados pela editora IPHOTO:
a. 1º lugar: Livro "Iluminação - teoria e prática", livro "da Cor" e um curso no canal iPhoto Play;
b. 2º lugar: Livro "Arte da Composição - Vol. 2" e um curso no canal iPhoto Play;
c. 3º lugar: Curso no canal iPhoto Play.
7. As fotos serão selecionadas por colaboradores do RESUMO FOTOGRÁFICO e profissionais convidados.
Serão avaliadas como critérios para escolha das fotos: qualidade técnica e criatividade.
8. O resultado da seleção será divulgado no dia 12 de julho de 2017, no site do RESUMO FOTOGRÁFICO
(www.resumofotografico.com). O resultado do concurso será anunciado ao vivo, durante o último dia do
QUINTAL FOTOGRÁFICO, 16 de julho de 2017.
9. O participante, ao inscrever sua obra, assume, particular, pessoal e exclusivamente, toda e qualquer
responsabilidade, civil e/ou criminal, relacionada com pessoas, animais e/ou objetos retratados nessa obra,
decorrentes da concepção, criação ou divulgação da imagem inscrita, excluindo de tais responsabilidades ao
RESUMO FOTOGRÁFICO, seu editor, seus colaboradores, parceiros, apoiadores e patrocinadores.
10. Todo participante, ao inscrever sua obra, autoriza sua publicação, a título gratuito, em todo e qualquer
procedimento relacionado com a promoção do concurso, seja através da imprensa escrita, mídias
audiovisuais, ou por qualquer outro meio de divulgação existente.

www.resumofotografico.com

