
Regulamento Concurso de fotografia “Minha Cidade é Nossa”

CONCURSO: Concurso de fotografia “Minha Cidade é Nossa”

Este regulamento é um documento composto pelo conjunto de disposições que
regem o Concurso de fotografia “Minha Cidade é Nossa”.

O concurso de fotografia é uma iniciativa da Associação Santarritense de Ciclismo,
com apoio da Vivavox, Ride West, Studio EVO, coletivo ambiental SapucaECO e Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Santa Rita do Sapucaí.

Todos os participantes do concurso serão considerados como conhecedores deste
documento, e assim, estão de acordo com todo o conteúdo.

OBJETIVO:
Que a cidade é bonita não temos dúvidas, mas no dia-a-dia esquecemos de observá-la,
deixamos escapar detalhes que nos preenchem o coração de alegria por pura correria.
A proposta é parar e contemplar. Instigar o olhar do ciclista para a beleza da nossa cidade.
Cada cantinho dela tem uma história pra contar, uma bela vista para olhar e registrar.
A cidade é nossa, mas ela é diferente para cada um de nós.
Queremos conhecer a cidade pelas lentes de cada amante da bike.

REGRAS:
Qualquer ciclista, sendo associado a um grupo de ciclistas ou não, poderá participar
do concurso, desde que a foto tenha sido tirada em Santa Rita do Sapucaí. Podem ser
fotografados espaços urbanos, rurais, vistas que considera encantadoras, fazendas, pontos
turísticos, graffitis entre outros… A criatividade fica por sua conta.

É obrigatório que tenha uma ou mais bicicletas (inteiras ou em partes) como elemento da
foto, afinal, este concurso é somente para quem anda de bicicleta. E claro, o ciclista
também pode aparecer na foto, caso opte.

Todas as fotos deverão ser postadas com a #santaritacit, #ciclistasrs, #SapucaECO e
#issoésantaritadosapucaí, no perfil do próprio ciclista (lembre de deixar a conta aberta
até o fim do concurso para que a comissão possa ter acesso).
Na foto os ciclistas devem marcar as páginas:
@santaritacit
@sapucaeco
@atleta_santarritense

Além disso, marque a localização de onde foi tirada a foto.



Não faça edição na foto. Não poderá ser aplicado nenhum filtro do Instagram, somente filtro
da câmera ou celular;

Ao enviar sua foto, você estará concordando com todas as regras descritas acima e
vigentes do concurso.

Não é necessário fazer inscrições, pagamentos ou cadastros.

Toda comunicação oficial relativa ao concurso será feita pelo Instagram da
Associação Santarritense de Ciclismo (@atleta_santarritense).

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO AO COVID:

Devido aos decretos recentes de prevenção ao Covid e, lembrando que estamos na Onda
Roxa, a mais restritiva do Programa Minas Consciente, pedimos que seus passeios
respeitem o distanciamento social e respeitem o horário de recolhimento, que é das 20 às
5h.

Aproveite e faça da sua atividade física um momento contemplativo.

COMISSÃO:

As fotos serão selecionadas por uma comissão formada pela Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Santa Rita do Sapucaí e pelo coletivo ambiental
SapucaECO, que darão nota de 5 (cinco) a 10 (dez).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

→ a foto não possuir nenhum tipo de filtro do Instagram e/ou outros aplicativos; somente
filtros da própria câmera ou celular;

→ a bicicleta deverá aparecer toda ou em partes na fotografia;

→ criatividade e originalidade;

→ composição fotográfica;

→ postagem dentro do prazo descrito neste regulamento;

→ marcação das tags #santaritacit, #ciclistasrs, #SapucaECO e
#issoésantaritadosapucaí na legenda da postagem;

→ marcação da localização de onde a foto foi tirada;

→ marcação das páginas @santaritacit, @sapucaeco e @atleta_santarritense na foto;



→ O número de compartilhamento e curtida das fotos será levado em consideração no
momento de seleção ou em caso de eventual empate.

Então… compartilhe e divulgue o máximo que puder suas fotos!!

Obs.: A decisão dos jurados não poderá ser questionada ou alterada.

PREMIAÇÃO:

Serão premiadas as 3 (três) melhores fotografias (3 autores diferentes) que seguirem todas
as regras citadas acima.

1° Prêmio: Bike Fit - Studio EVO

2º Prêmio: Ecobag + Esquize + Porta copo + Powerbank - Vivavox

3º Prêmio: Ecobag + Esquize + Porta copo + Powerbank - Vivavox

4º Prêmio: Camisa de ciclismo - Ride West

PRAZO DO CONCURSO:

Poderão postar somente fotos postadas entre os dias 25 de março de 2021 a 25 de abril de
2021.

RESULTADO:

O resultado do concurso “minha cidade é nossa” será divulgado no dia 30 de abril de 2021,
pelo instagram do @atleta_santarritense.

BOAS FOTOS, BOAS TRILHAS E BOA SORTE!!

________________________

Realização:
Associação Santarritense de Ciclismo



Apoio:
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
SapucaECO
Vivavox
Ride West
Studio EVO


