
 
REGULAMENTO 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA CAMBOTAS TRAIL FEST 

 

1) O presente regulamento estabelece as regras de participação no Concurso de Fotografia 

Cambotas Trail Fest, cuja 1ª edição (2021) é lançada com a intenção de ampliar o 

desenvolvimento artístico vinculando a temática Esporte e Natureza.   

2) “Esporte e Natureza” é a temática da 1ª edição do concurso.  

 

Objetivos 

1. O Concurso de Fotografia Cambotas Trail Fest tem como principais objetivos ampliar a 

atenção pública pelo registro fotográfico, ampliar a interação entre o fotógrafo e a 

comunidade, além de incentivar a valorização, preservação de cenários naturais 

utilizados pelo homem para a prática de esporte dentro do território brasileiro. 

2. Promover o desenvolvimento da criatividade no âmbito da arte fotográfica;  

3. Atuar na ativação de temas que ampliem os conceitos de responsabilidade ambiental e 

responsabilidade social. 

 

Organização 

1. A organização do concurso é da responsabilidade da Equipe da Cambotas Trail Fest em 

parceria com a Aracatu Imagens.  

2. Cabe a Aracatu Imagens a gestão e organização do concurso, designadamente a 

nomeação dos elementos do Júri e a verificação dos critérios de admissão definidos no 

regulamento.  

3. É da competência da equipe organizadora a seleção das fotografias que irão fazer parte 

da exposição fotográfica a ser realizada no município de Barão dos Cocais. 

 

Juri 



 
1. O Júri deste concurso é constituído por três membros efetivos: um representante da 

entidade organizadora e dois fotógrafos profissionais.  

2. As deliberações do Júri só podem ser tomadas na presença dos 3 membros efetivos. 

 

Candidatos 

1. O “Concurso de fotografia Cambotas Trail Fest” é aberto a todos os fotógrafos, amadores 

ou profissionais, com idade superior a 16 anos.  

1. Os candidatos menores de dezoito (18) anos devem apresentar autorização de um dos 

pais ou do representante legal para participar no concurso, conforme modelo de 

Declaração em anexo ao presente Regulamento.  

2. Os membros do Júri e os funcionários do Cambotas Trail Fest, bem como os seus 

familiares de primeiro grau, estão impedidos de participar no concurso.  

 

Inscrição e submissão das fotografias a concurso 

1. A participação no concurso obriga ao preenchimento eletrónico da FICHA DE 

PARTICIPAÇÃO (cujo modelo se anexa ao presente Regulamento), disponível no 

website oficial do Cambotas Trail Fest (www.cambotastrailfest.com.br), devendo a 

mesma ser enviada por correio eletrónico “e-mail”, juntamente com todos os elementos 

e ficheiros solicitados no presente regulamento, designadamente as fotografias a 

submeter a concurso.  

2. A candidatura (fotografias, ficha de participação e declaração de participação para 

menores de 18 anos, quando aplicável) deve ser submetida por Wetransfer, Dropbox, 

Google Drive, ou outro sistema em nuvem, para o endereço de e-mail: 

fotoscambotastrailfestival@gmail.com; 

3. No email que acompanha o envio da candidatura deve ser indicado o nome completo do 

participante, 

4. Todos os custos associados à participação e submissão das fotografias neste concurso, 

são da responsabilidade do participante.  

5. Cada candidato pode apresentar, no máximo, 3 fotografias; 

6. não serão aceites fotografias que promovam mensagens de incitamento ao ódio ou que 

de outra forma atentem contra os direitos e liberdades individuais.  
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7. As fotografias enviadas para o concurso devem ser identificadas com o nome do autor 

(primeiro e último) e título da imagem. 

8. A edição/tratamento das fotografias é permitida, designadamente o contraste, brilho, 

saturação, nitidez e limpeza de sujidade do sensor. O crop é permitido, não devendo 

ultrapassar os 20% da imagem original.  

9. Aceitam-se apenas fotografias digitais, a cor ou preto e branco, não sendo aceites 

diapositivos ou fotografias em papel.  

10. As imagens devem ser enviadas em formato JPG, com os ficheiros em Adobe RGB 

(1998), no caso de fotografias a cor, ou em escala de cinzas (Grayscale), no caso de 

imagens a preto e branco, com o mínimo de 5000 pixels no lado maior, resolução de 300 

dpi.  

 

Prazos 

1. O prazo para apresentação de candidaturas, decorre entre as 00:00 horas do dia 15 de 

outubro e as 23:00 horas do dia 20 de novembro de 2021.  

2. A abertura do Concurso será comunicada através da publicação do respetivo 

Regulamento, da Ficha de Participação e do Cartaz do Concurso, no website oficial do 

Cambota Trail Fest,  

3. Resumo dos prazos do concurso: 

▪Abertura:15 de outubro de 2021 

▪Data limite de envio: 20 de novembro de 2021 (23:00horas) 

▪Notificação dos vencedores: 01 de dezembro de 2021 (data sujeita a alteração) 

▪Entrega dos Prémios e inauguração da exposição itinerante: 16 de dezembro 

 

Critérios de avaliação 

1. Para além da verificação dos critérios de admissibilidade, o Júri analisará e classificará 

as fotografias de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Qualidade técnica;  

b) Originalidade e criatividade;  

c) Adequação ao tema. 

 



 
2. Os parâmetros de deliberação referidos no número anterior serão analisados de acordo 

com a seguinte escala de avaliação qualitativa e quantitativa: 

a) 1 valor – Baixo; 

b) 2 valores – Suficiente; 

c) 3 valores – Médio;  

d) 4 valores – Bom; 

e) 5 valores – Excelente.  

 

Disposições finais 

Caso exista a necessidade de informações extra, o candidato deverá fazer contato com a 

equipe da Cambotas Trail Fest pelo contato de e-mail: 

fotoscambotastrailfestival@gmail.com 
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