REGULAMENTO
CONCURSO CULTURAL FOTOGRÁFICO "MOSTRA TEU OLHAR - ARQUITETURA SUSTENTÁVEL"

Concurso Cultural
O concurso cultural " Mostra teu Olhar - Arquitetura Sustentável " tem caráter exclusivamente recreativo e cultural, sem nenhum caráter comercial pagamento ou vinculação, aquisição e uso de qualquer bem, direito ou serviço.
Propõe apenas a apresentação de fotografias que tragam uma reflexão sobre sustentabilidade na arquitetura, paisagismo, design e construção.
O Concurso ocorrerá no período de 17 de junho a 10 de agosto de 2019.
Participação
Para se inscrever, o participante deverá postar sua foto na fan page da Mostra Sustentável, com a hashtag #mostrateuolhar e marque o perfil da
@mostrasustentavel.
Cada participante poderá inscrever quantas fotos quiser.
O ato de participação comprovará o total conhecimento e a aceitação integral dos termos e das condições deste Regulamento, outorgando ao realizador do
concurso o direito de usar, sem nenhum tipo de remuneração, o seu nome, imagem, som de voz e material produzido para fins de divulgação, em qualquer
meio ou mídia, estando incluída, mas não limitada à inserção em obra audiovisual ou fotografia, deste concurso e de seus resultados, pelo período de 24
meses, contando do término do concurso.
Ao fazer a sua inscrição, o participante garante que a fotografia apresentada é de sua própria autoria e não constitui plágio de espécie alguma, assumindo
exclusivamente qualquer eventual responsabilidade em relação ao direito autoral e de imagem nelas consubstanciado.
Fotografia
A fotografia deverá registrar uma imagem que, na visão do participante dialogue com a arquitetura, paisagismo, design e ou construção sustentáveis, seja
no aspecto ambiental, social ou econômico.
Não há restrição quanto à forma de captação de imagem ou dos métodos de pós-produção.
Seleção
Todas as fotos inscritas serão avaliadas por uma comissão julgadora, composta por profissionais ligados à fotografia, arte e arquitetura.
A comissão julgadora é soberana, não cabendo de suas decisões qualquer tipo de recurso.
Para a escolha das fotos serão considerados os seguintes critérios: adequação da foto, técnica e criatividade.
Resultados
Os 10 participantes cujas fotos forem selecionadas terão seus nomes divulgados no site e nas redes sociais (Facebook e Instagram) da Mostra Sustentável.
Premiação
As 10 melhores fotos participarão de uma exposição fotográfica, com destaque na Mostra Sustentável 2019, a ser realizada de 4 de setembro a 13 de
outubro de 2019, na Fundação Síndrome de Down, em Barão Geraldo, à Rua José Antonio Marinho, 430.

