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Início: 1 de agosto 4º Concurso Nacional de Fotografia
Final:  30 de setembro                                 Tema livre: Férias 2012

 Concurso aberto a todos os associados de qualquer idade;
 Exceção dos membros do júri e corpos diretivos do Clube Millennium bcp;
 Fotografias de autoria dos próprios;
 F fi ã i d l f áfi

Participação

Dossier 
candidatura

 Envelope A4 ou A5 com:
- Fotografias a concurso (máximo 3) em papel 10 x 15;
- CD ou DVD com os trabalhos a concurso.
 Para cada trabalho:
- uma fotografia digital a 72 dpi e o lado maior de 650
pixeis (para votação on-line);
- uma fotografia digital a 300 dpi – 20 x 25.
 A t ê i d t i õ h

 Fotografias não premiadas em qualquer outro concurso fotográfico.

Receção dos 

 Aos três premiados e eventuais menções honrosas,
será ainda solicitada fotografia em papel de tamanho
20 x 25 cm para exposição.
 Ficha de inscrição anexa devidamente preenchida
(Aceda aqui).

O dossier de candidatura acima, deve ser remetido por correio interno, com
as fotos devidamente acondicionadas, para a Rua Azevedo Coutinho, nº 39ç

trabalhos

Prazos

- 2º Porto – A/C do seccionista Marco Barros. Pode ainda ser remetido
para o Clube Millennium bcp na Rua Sá da Bandeira, 135 – 4000-433,
Porto. A secção não se responsabiliza por extravios ou candidaturas em
más condições. A entrega do dossier de candidatura deverá efetuar-se até
30 de setembro do corrente.

 As candidaturas serão avaliadas entre 1 e 30 de outubro.
 A votação on-line estará disponível entre 2 e 19 de outubro.
 Os resultados serão divulgados a 12 de novembro, na cerimónia de entrega de prémios e de inauguração da exposição dos 

Prémios

 g , g p g ç p ç
trabalhos vencedores.
 Exposição nas instalações do Clube Millennium bcp no Porto e em Lisboa em datas a confirmar.

1º Prémio - 250 euros em material fotográfico;
2º Prémio - 150 euros em material fotográfico;
3º Prémio - 100 euros em material fotográfico.
Menções honrosas: serão atribuídas aos 3 primeiros classificados da votação on-line.
Poderá ainda o júri atribuir menções a trabalho que o justifiquem.

Júri
O júri será constituído por um elemento representativo
da secção de fotografia, mais quatro elementos
escolhidos por este, cujos conhecimentos técnicos de
fotografia sejam reconhecidos. Cabe ao júri a decisão
de todos os casos eventualmente omissos.

NOTA IMPORTANTE: É condição obrigatória efetuar a sua inscrição na ficha de inscrição abaixo.

INSCRIÇÕES FECHADASFotografia

http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000025192.pdf

