AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA

VI CONCURSO FOTOGEOGRAFIA

REGULAMENTO
O concurso é aberto a todos os elementos da comunidade escolar.
Os temas das fotografias a concurso são:
- “Mãos com vida...”
- “Geofotografando Portugal...”
Existem quatro escalões:
- Alunos;
- Pessoal docente;
- Pessoal não docente;
- Pais e Encarregados de Educação.
Cada concorrente poderá participar com o máximo de 3 fotografias originais.

PRÉMIOS A ATRIBUIR
Tema
Escalões
Alunos
Pessoal Docente
Pessoal não Docente
Pais e Encarregados de Educação

Mão com vida…
1º
2º
X
X
X
X
X

Geofotografando Portugal…
1º
2º
X
X
X
X
X

As fotografias digitais são enviadas para o e-mail:

fotogeografia@hotmail.com
O envio das fotografias decorre entre o dia 10 de Fevereiro e o dia 14 de Março de 2014.
A identificação do autor, o tema a que concorre, o título e o local onde foi tirada cada fotografia são
obrigatórios e devem vir expressos no e-mail enviado.
As fotografias não devem trazer identificação, sendo atribuído um número a cada uma, criando um código
que viabiliza o anonimato.
O júri será constituído por uma professora do grupo de Geografia, um elemento da Direção da Escola, um
fotografo profissional e um aluno do nono ano proposto para o prémio Guilherme de Corni.
A divulgação de todas as fotografias admitidas a concurso, será feita através de um PowerPoint.
A exposição digital de todos os trabalhos vai decorrer entre 2 e 6 de Junho, na sala de alunos e na sala de
professores.
A divulgação dos vencedores e a atribuição dos prémios será feita durante essa semana.
Em última instância, a decisão sobre a admissão das fotografias pertence ao júri, da qual não haverá apelo.

Os autores das fotografias cedem os direitos de utilização destas à Escola.
Organização: Grupo de Geografia
Apoios: Direção do Agrupamento e Retratos e Viagens.

