
REGULAMENTO 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

  

  

TEMA: “VIVENDO LAURO MÜLLER” 

Com o objetivo de promover a auto estima da sociedade urbana e rural familiar lauromullense,  

resgatar e incentivar os valores da cidade e do campo, suas belezas, tradições, hábitos, saberes e 

histórias, o Festival de Inverno de Lauro Müller, através deste concurso de fotografias, vem 

mostrar nossa vida nessa pequena cidade de gente grande, simples e do bem, através de imagens 

que retratam a vida em Lauro Müller. 

  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Poderão participar deste concurso pessoas de LAURO MÜLLER, fotógrafos amadores ou 

profissionais. 

No caso de participante menor de 18 anos, a Ficha de Inscrição e Termo de Autorização deverá vir 

assinada pelo participante e por seu responsável legal. 

Art. 2º Serão aceitas fotografias feitas em território municipal, desde que não tiveram sido 

publicadas na mídia publicitária ou jornalística. 

As fotografias inscritas deverão obrigatoriamente, estar relacionadas ao tema. 

Art. 3º Cada participante poderá enviar somente fotografias de sua autoria, sendo expressamente 

proibido o envio de fotos cujo direito de titularidade pertença a terceiros. 

Art. 4º O participante é responsável pelas imagens enviadas, assumindo inteira responsabilidade 

por eventuais reclamações por parte das pessoas retratadas, não cabendo à Comissão Central 

Organizadora do Festival e Comissão do Concurso de Fotografias, qualquer responsabilidade ou 

indenização. 

Art. 5º Serão desclassificadas as fotografias que estejam fora do tema, que tiverem conteúdo 

imoral ou ilícito, que não preencherem todos os requisitos da inscrição e que extrapolem o prazo 

da entrega. 

Art. 6º Os integrantes da Comissão Central Organizadora do Festival, o Júri Técnico, bem como 

seus parentes de primeiro grau, ficam expressamente impedidos de participar deste Concurso de 

Fotografia.  

Art. 7º As fotografias inscritas não serão devolvidas, permanecendo no acervo da Organização do 

Festival de Inverno 

  

DA INSCRIÇÃO 

Art. 8º Cada participante poderá enviar até duas fotografias de sua autoria. As imagens deverão 

ser impressas em papel fotográfico (preto e branco ou em cores), em tamanho 10 X 15 cm. 

No verso de cada fotografia, deverá constar uma etiqueta auto-adesiva (para não danificar a foto) 

com o título da obra e nome do autor. 

Art. 9º Além das fotografias impressas, o participante deverá encaminhar a(s) imagem(ns) 

em CD-R/CD-RW no formato JPG, em tamanho mínimo de 2 megapixels. E fazer sua 

inscrição na Secretaria Municipal de Agricultura e/ou no escritório local da Epagri (Sabrina e 

Simone) munidos de documentos pessoais. 

Através de sua assinatura na ficha de inscrição e termo de autorização, o participante do concurso 



autoriza o uso e a reprodução de suas fotografias, bem como a divulgação de seu nome e de sua 

imagem em todos os meios de comunicação ou em qualquer mídia impressa e digital, por tempo 

indeterminado, contanto que sejam de caráter não comercial. 

Art. 10º A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada impreterivelmente, até dia 10 de Julho de 

2014, no seguinte endereço: 

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

 

Secretaria Municipal de Agricultura, Cultura e Turismo de Lauro Müller 

Rua: Pe. Hercílio Cappeller s/nº  

Centro – Lauro Müller  

CEP. 88.880-000 

Fones: 3403-1147  (Simone)    3464-5653 (Sabrina) 

           

A Organização do Concurso não se responsabiliza por eventuais danos ou extravios ocorridos 

antes da recepção dos trabalhos fotográficos. 

  

  

DAS CATEGORIAS E PREMIAÇÃO   

Art. 11º Será julgada por um  Júri Técnico, formado por  02  profissionais da área, 01 munícipe 

representando o voto popular. 

 

 Premiação: 

 

 1º Lugar: 01 Câmera Fujifilm FinePix HS35EXR   

 2º Lugar: 01 Câmera Sony DSC-W710  

 3º Lugar: 01 Câmera Sony DSCW710 

 

 
 

 
 

 Todas as fotografias serão expostas no C.T.G. Serra do Rio do Rastro durante o Festival de 

Inverno, com destaque para as vencedoras. 

  

DO RESULTADO E ENTREGA DA PREMIAÇÃO 

Art. 12º A divulgação do resultado e entrega da premiação do Concurso será realizada na 

cerimônia de encerramento do I Festival de Inverno de Lauro Müller, no dia 20 de julho de 2014 

às 15 horas. 

  

 

 

 



 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13º Os participantes deste concurso declaram, a partir do ato da sua inscrição, conhecer todos 

os itens deste regulamento e concordar plenamente com eles. 

Art. 18º Questões omissas a este regulamento serão resolvidas pela Comissão Central 

Organizadora do Festival de Inverno. 

  
 

  

Comissão Central Organizadora do I Festival de Inverno de Lauro Müller. 
 

 


