Regulamento do Concurso de Fotografia
O concurso fotográfico subordinado ao tema A Matemática está em toda a parte decorre de 2 a 11 de março de
2020, estando aberto à participação de todos os alunos, professores (exceto professores de Matemática do
3ºCiclo/Secundário) funcionários e encarregados de educação da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.
O concurso pretende sensibilizar todos os participantes para:
- o dia internacional da matemática;
- a observação do meio que os rodeia e a sua relação com a matemática;
- o desenvolvimento e valorização das competências técnicas e de criatividade no âmbito da fotografia;
- uma dinâmica de interação entre os diversos elementos da comunidade educativa.
Os participantes devem apresentar-se individualmente e concorrer com apenas uma fotografia.
Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes especificidades:
- reflexão do tema;
- a cores ou a preto e branco;
- 15x10 de dimensão;
- imprimir em papel fotográfico ou em papel branco de impressora;
- identificação no verso das mesmas dos seguintes itens: nome do autor, contacto e categoria.
As categorias são: aluno, professor, funcionário ou encarregado de educação.
As fotografias deverão ser entregues até ao dia 11 de março aos professores de Matemática do 3ºCiclo/Secundário
ou na receção da escola à funcionária Paula .

Todas as fotografias submetidas a concurso devem ser completamente originais e inéditas.
Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantem a sua autoria e
assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e
direitos conexos.
Não serão aceites a concurso fotografias compostas e imagens manipuladas digitalmente, bem como fotografias
com qualquer outro artifício.
As fotografias serão apreciadas por um júri composto pelos professores do grupo de Matemática do 3.º
Ciclo/Secundário, que selecionará uma fotografia vencedora por categoria.
A participação no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos das fotografias à Escola Básica e Secundária
de Santa Cruz que as poderá utilizar em publicações e meios de divulgação da escola. A escola compromete-se a
divulgar o nome do autor das fotografias nas utilizações que delas venha a fazer.
Os resultados serão divulgados no site da escola e os concorrentes premiados serão notificados por contacto
telefónico e atempadamente informados sobre a hora, dia e o local de entrega dos prémios.
A participação neste concurso implica a aceitação integral do presente regulamento.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri.

