
 

 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA  

 “GUARDA RUNNERS EM FÉRIAS” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENQUADRAMENTO 
O concurso fotográfico GUARDA RUNNERS EM FÉRIAS decorre de 03 de Julho a 19 de Setembro, 

estando aberto à participação dos sócios do Clube de Praticantes Guarda Runners. 

 

CAPÍTULO I 
OBJECTIVOS E TEMA 

 
1.1 O concurso pretende: 
a) Dinamizar e publicitar o Clube de Praticantes Guarda Runners, 
b) Ser um desafio para a descoberta do país e do mundo; 
c) Promover a prática do desporto e lazer; 

 

1.2 O tema geral é “Guarda Runners em Férias”: 
As fotos deverão conter algum adereço dos Guarda Runners (Casaco,T-shirt, Tirante, Braços, 
etç).  

 
 

CAPÍTULO II 
CONCORRENTES 

 
2.1 O concurso é aberto aos sócios do Clube de Praticantes Guarda Runners. 

 

2.2  Os concorrentes devem apresentar-se individualmente. 

 
2.3      Cada participante poderá apresentar as fotos até ao máximo de cinco fotografias. 

 
 

CAPÍTULO III 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes especificidades: 
a) Deverão ser fotografias macro, preferencialmente; 
b) Deverão ser a cores; 
c) Deverão ser enviadas para o endereço de email geral@guardarunners.pt até 19 de Setembro; 
d) Deverão ser enviadas através do formulário em formato JPEG com o máximo de 10M.  
e) O nome do ficheiro digital de cada foto deve incluir os seguintes itens: Tema_Nome do 
autor, à semelhança do exemplo: serra_da_estrela_joao_almeida.jpg. 

 

3.2 A participação no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos das fotografias ao 
Clube de Praticantes Guarda Runners, que as poderá utilizar em publicações e meios de 
divulgação do clube, renunciando o autor a qualquer contra- partida financeira, ou de outra 
índole. O Clube de Praticantes Guarda Runners compromete-se a mencionar o nome do autor 
das fotografias nas utilizações que delas venha a fazer. 

 

3.3 Todos os trabalhos submetidos a concurso devem ser completamente originais e inéditos. 
 

3.4 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. 

 

3.5 Não serão aceites a concurso fotografias compostas e imagens manipuladas digitalmente, 
assim como fotografias com qualquer outro artifício. 

mailto:geral@guardarunners.pt


 

CAPÍTULO IV 
JÚRI 

 
4.1 O Júri deste concurso é composto pela direcção dos Guarda Runners. 

 

4.2      As fotografias serão apreciadas pelo Júri que colocará as mesmas para votação nas redes 
sociais do Clube. 

 
4.3      As 3 fotos mais votadas serão as vencedoras. 
 
4.4      Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do Júri. 

 

CAPÍTULO V 
DIVULGAÇAO DOS RESULTADOS DO CONCURSO E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

 
5.1 As três fotografias vencedoras serão premiadas com artigos “Guarda Runners”. 

 

5.2      Os concorrentes premiados serão notificados por correio eletrónico e atempadamente 
informados sobre a hora, o dia e o local de entrega dos prémios. 

 

 

CAPÍTULO VI 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
6.1 A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente 

regulamento. 
 

6.2    Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direcção do Clube de 
Praticantes Guarda Runners, única entidade competente para o efeito. 

 


