Para assinalar o 38º aniversário da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, 1ª Reserva da Biosfera
Portuguesa a Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, o ICNF – Instituto de Conservação da
Natureza e das Florestas e a Restart - Instituto de Criatividade Artes e Novas Tecnologias, organizam o
concurso “Fotografar o Trilho do Reserva do Paul do Boquilobo,, concurso de fotografia RBPB/ ICNF /
Restart”, de que se segue o regulamento
regulamento:

REGULAMENTO:
1. NORMAS GERAIS
1.1.O objetivo deste
este concurso é a recolha de fotografias exclusivamente ao longo do Trilho
de Descoberta da Natureza
atureza, existente na Reserva Natural do Paul do Boquilobo e das
estruturas de apoio ao mesmo, não sendo permitido sair do referido trilho;
1.2.Poderão concorrer todos os fotógrafos amadores ou profissionais, de nacionalidade
portuguesa com idade superior a 16 anos;
1.3.. A inscrição é gratuita;
1.4. sugiro: Os participantes deverão inscrever
inscrever-se
se através do seguinte endereço eletrónico
boquilobo.restart@gmail.com colocando no assunto Inscrição no Concurso de Fotografia,
sendo confirmada essa inscrição eletronicamente com o envio do número respetivo;
1.5. Na inscrição os participantes deverão refer
referir
ir o seu nome, morada e data de
nascimento;
1.6.. No ato de inscrição, todos os candidatos deverão aceitar as normas do presente
regulamento.
2. IMAGENS
2.1 Cada concorrente deve submeter 5 imagens, sendo a seleção feita pelo conjunto do
Trabalho;
2.2. Os arquivos digitais enviados deverão ser envi
enviados em JPEG, e cada
ada imagem deve ter
1600 px no lado maior,, não excedendo os 2 M
MP;
2.3. A edição e tratamento da imagem são permitidos
permitidos, estando no entanto limitada ao
básico: contraste, brilho, saturação e limpeza de sujidades, sendo permitidas imagens em
P/B. O crop também é permitido, não devendo ultrapassar os 20% da imagem original. O
espaço de cor deve ser SRGB. Não serão aceites imagens manipuladas digitalmente que
não estejam
stejam dentro dos limites estabelecidos;

2.4. As imagens terão de ser originais e referentes ao trilho de descoberta da natureza
referido, sendo os participantes livres de o percorrerem a qualquer hora dentro do
período temporal permitido
permitido, que é entre o dia 15 de março e o dia 27 de maio;
2.5. Ass imagens a concurso deverão ser enviadas por Google Drive, para a pasta com a
referência Concurso foto, no endereço boquilobo.restart@gmail.com.. Os concorrentes
deverão enviar as suas fotografias igualmente dentro de uma pasta cujo nome será o
número de inscrição atribuído. Lá dentro, além das fotografias, deverá constar um
documento em PDF, com os dados do concorrente (nome, morada e data de nascimento),
e o nome de cada foto, bem como um pequeno texto com o objetivo e a razão de ter
participado e uma biografia resumida
resumida;
2.6.. Caso as imagens passem na pré
pré-seleção
seleção o participante será notificado por correio
eletrónico devendo então enviar os arquivos RAW ou JPEG originais. Os arquivos digitais
deverão ser de novo enviados para a google drive no endereço eletrónico referido, desta
feita para a pasta com a referência Seleção Final. As pastas com as imagens originais dos
concorrentes deverão igualmente referir o seu número de inscrição
inscrição.
2.6.1
.1 Nesta altura deverão também ser enviadas cópias em papel, dessas mesmas
imagens,
ens, em formato A3, devidamente coladas em kk-line,
line, para a exposição das fotografias
a concurso. Essas imagens deverão ser en
enviadas
viadas para o seguinte endereço, em correio
registado com aviso de receção, ou entregues em mão, no seguinte endereço: Reserva da
Biosfera
osfera do Paul do Boquilobo, larg
largo da Imaculada Conceição nº 1, 2650 125 Golegã.
3. AVALIÇÃO:
3.1. A seleção de imagens terá 3 fases:
•
•
•

Pré seleção;
Finalistas;
Vencedoras.

3.2. Os trabalhos serão avaliados por um júri composto por 5 elementos designados pelas
pe
seguintes entidades: Restart, Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo ,ICNF.IP, Câmara
Municipal da Golegã, Câmara Municipal de Torres Novas
Novas;
3.3. A comunicação dos resultados da avaliação dos trabalhos será realizada em local a
definir onde estarão em
m exposição todos os trabalhos admitidos na pré-seleção
seleção;
3.4.. A realização do concurso está dependente de um número mínimo de 5 participantes:
4.PRÉMIOS:
4.1. Serão definidos 3 prémios;
4.2. Poderão serr atribuídas 5 menções honrosas;

4.3. Os prémios serão os seguintes,
4.3.1. 1º Prémio – 50% de um curso anual de fotografia ministrado pela
Restart- Instituto de Criatividade Artes e Novas Tecnologias e um fim de
semana numa casa do ICNF do Parque Natural da Serra de Aire Candeeiros
para quatro pessoas (no período compreendido entre 1 de julho
ju
de 2018 a 1
de julho de 2019 exceto no período de férias da páscoa, carnaval e fim de ano,
mediante marcação prévia e salvaguardando a disponibilidade de alojamento
para data pretendida);
4.3.2. 2º Prémio - 15% do valor de um curso anual de fotografia ministrado
pela Restart- Instituto de Criatividade Artes e Novas Tecnologias e um fim-desemana numa casa do ICNF do Parque Natural da Serra de Aire Candeeiros
para quatro pessoas (no período compr
compreendido
eendido entre 1 de julho de 2018 a 1
de julho de 2019 exceto no período de férias da páscoa, carnaval e fim de ano,
mediante marcação prévia e salvaguardando a disponibilidade de alojamento
para data pretendida)
pretendida);
4.3.3. 3º Prémio – participação no módulo de iniciação fotográfica, no curso de
fotografia anual ministrado pela Restart
Restart- Instituto de Criatividade Artes e
Novas Tecnologias e um fim-de-semana numa casa do ICNF do Parque Natural
da Serra de Aire Candeeiros para q
quatro
uatro pessoas (no período compreendido
entre 1 de julho de 2018 a 1 de julho de 2019 exceto no período de férias da
páscoa, carnaval e fim de ano, mediante marcação prévia e salvaguardando a
disponibilidade de alojamento para data pretendida)
pretendida);
5. CATEGORIAS:
5.1. Não existem categorias a concurso. No entanto as imagens dos concorrentes deverão
refletir temas ligados com o Trilho de Descoberta da Natureza, nomeadamente
património natural, fauna e flora, ambiente e ecossistema e outros relacionados.

6. EXIBIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS IMAGENS
IMAGENS:
6.1.
.1. Os trabalhos serão exibidos em locais públicos, a definir,
6.2.
.2. Os autores das imagens selecionadas a concurso
concurso, sem prejuízo dos seus direitos de
autor, cedem no entanto os direitos de reprodução das imagens à Reserva da Biosfera do
Paul do Boquilobo, ao ICNF e à Restart para efeitos de divulgação, visualização em
apresentações ou em quaisquer publicações que venham a ser realizadas,
comprometendo-se
se no entanto as entidades referidas a apresentar sempre o nome
no
do
seu autor;

7. DATAS
7.1. Serão aceites inscrições até ao dia 20 de Maio de 2018.
7.2.
.2. O envio eletrónico dos trabalhos submetidos a concurso deverá ser realizado até ao
dia 03 de junho de 2018;
7.3. O júri comunicará aos concorrentes quais os trabalh
trabalhos
os selecionados até ao dia 10 de
junho de 2018;
7.4.. Os concorrentes com trabalhos selecionados deverão enviar os mesmos (cópias
digitais e impressas), nos termos do ponto 2.7 do presente regulamento, até ao dia 15
1 de
junho de 2018;
7.5.. No dia 24 de junho será inaugurada uma exposição com todas as fotografias
selecionadas, em local a definir do concelho de Torres Novas ou Golegã, sendo
comunicados os resultados.

