Divisão de Actividades Económicas e Turismo
Normas de Participação
IV RAID FOTOGRÁFICO DE ALCOCHETE
1. O IV Raid Fotográfico de Alcochete, doravante designado por Raid, é
organizado pelo Sector de Turismo da Câmara Municipal de Alcochete
com o objectivo de dar a conhecer o Município na sua vertente
turística.
2. O IV Raid terá lugar no dia 17 de Julho. O início e o fim do IV Raid
decorrerá no Posto de Turismo de Alcochete, local de credenciação dos
participantes, onde deverão comparecer entre as 09h00 e as 9h30 do
dia 17 de Julho. A prova terminará pelas 18h00, com entrega das fotos
já seleccionadas, em CD ou em Pen Drive. A área geográfica da prova
é o concelho de Alcochete.
3. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados (excepto
fotógrafos profissionais), sendo apenas necessário ter uma máquina
digital. As inscrições são realizadas no Sector de Turismo (Rua do
Mercado, Loja nº 2) até às 12h00 da Quinta-Feira imediatamente
anterior à realização do evento, pessoalmente, pelo telefone 21 234
86 22, ou pelo e-mail posto.turismo@cm-alcochete.pt, informando do
nome, morada, endereço electrónico e contacto telefónico. O número
mínimo de participantes é de 10.
4. No momento da credenciação será fornecida a lista de temas a
fotografar, sendo todos eles obrigatórios. As imagens devem ser
gravadas em formato jpg, na variante cor e na resolução que os
participantes pretenderem. Qualquer alteração efectuada às imagens
recolhidas, através de programas ou aplicações informáticas, implicam
a exclusão do participante. O participante é livre de efectuar o número
de fotografias que desejar. No entanto, no momento da transferência
de ficheiros para o computador da organização, deverá indicar apenas
um máximo de 5 fotografias por tema proposto. Esta transferência de
ficheiros ocorrerá no Posto de Turismo de Alcochete a partir das
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18h30. Se o participante não comparecer à hora determinada
considerar-se-á que desistiu.

5. O Júri será constituído por um representante da Câmara Municipal
de Alcochete e profissionais da área da fotografia e do design. O Júri é
soberano e caso os trabalhos apresentados não sejam meritórios,
poderá não atribuir a totalidade ou mesmo qualquer prémio.
6. A entrega dos prémios terá lugar na Galeria, dos Paços do
Concelho, em dia a determinar, pelas 16h00. Aos 1º, 2º e 3º
classificados serão atribuídos prémios simbólicos.
7. A organização ficará detentora exclusiva de todas as imagens do
Raid, que podem ser utilizadas no âmbito da exposição ou outro tipo
de

divulgação.

A

exposição

das

imagens

premiadas

e

das

seleccionadas pelo Júri integrarão uma exposição a realizar em data a
determinar.
8. A participação no Raid pressupõe a aceitação das presentes
condições de participação cujos casos omissos serão resolvidos pela
organização.
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