
O Concurso Fotográfico “Um Olhar Sobre a Cultura Popular 
Nordestina”, tem como finalidade incentivar a arte da fotografia e 
estimular o surgimento de novos talentos, sensibilizando e 
despertando um novo olhar sobre a cultura popular do nordeste.
1. Participação:
1.1. As fotos enviadas para o concurso deverão ser coloridas.
1.2. Poderão participar fotógrafos amadores e profissionais 
residentes no Brasil
1.3. As fotos inscritas deverão atender obrigatoriamente o tema 
do presente concurso, ou seja, a Cultura Popular Nordestina.
2. Inscrições:
2.1. A inscrição será feita em ficha própria que segue anexa a este 
regulamento, podendo ser fotocopiada. O preenchimento poderá 
ser digitado e impresso ou manuscrito em letra de forma legível. 
2.2. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 
26 de abril a 10 de Julho  de 2010, devendo ser endereçadas, para   
CONCURSO FOTOGRÁFICO  “UM OLHAR SOBRE A CULTURA 
POPULAR NORDESTINA”  Caixa Postal 1653, CEP 59078-970  
Natal- RN.
2.3. Para as inscrições levar-se-á em conta a data de postagem do 
carimbo dos correios. (recomendamos o envio por carta 
registrada ou sedex).
2.4. Os concorrentes poderão inscrever até o limite máximo de 03 
(três) fotografias, medindo 20 X 30 cm em papel fotográfico fosco. 
2.5. As fotografias deverão vir, obrigatoriamente, com as 
etiquetas (modelo no final deste regulamento) preenchidas e 
coladas no verso das mesmas; 
2.6 as fotografias inscritas deverão retratar aspectos da cultura 
popular Nordestina.
 2.7 não serão aceitas inscrições via internet ou envio de arquivos 
digitais em cd.( arquivos digitais e em alta resolução só serão 
exigidos aos 20 classificados no concurso).

3. Seleção e Comissão Julgadora:
3.1. A seleção e premiação das fotografias serão realizadas por 
uma Comissão composta por três (03) membros, pessoas 
credenciadas, residentes nos estados do Nordeste, designada 
pela organização do concurso. Somente ao final do concurso 
serão divulgados os nomes dos membros desta comissão.
4. Premiação e Publicação:
4.1. Os prêmios serão concedidos aos dez (10) primeiros 
colocados e a comissão julgadora também concederá 10 
menções honrosas. As 20 fotos selecionadas serão 
transformadas em cartões postais e distribuídas de forma 
gratuita. 
4.2. O valor dos prêmios para cada categoria é o seguinte:
1º lugar:.................R$ 1.000,00 (hum mil reais) e certificado.
2º lugar:.................R$ 700,00 ( setecentos reais) e certificado.
3º lugar:.................R$  500,00 (quinhentos reais) e certificado.
4º lugar:.................R$ 400,00 (quatrocentos reais) e certificado.
5º lugar:.................R$ 300,00 (trezentos reais) e certificado.
6º ao 10º lugar:......R$   200,00 (duzentos reais) e certificado.
MENÇÃO HONROSA:...R$   100,00 (cem reais) e certificado.
4.4. A entrega dos prêmios será feita mediante assinatura de 
contrato de autorização de uso das fotografias para fins culturais. 
4.5. De acordo com as normas que institui este Concurso 
Fotográfico, as vinte (20) fotografias selecionadas poderão fazer 
parte de exposições nos centros culturais do BNB, Espaço 
BNDES ou outros locais a critério da organização do concurso. 
4.6. Cada fotógrafo só poderá ter uma única foto premiada, no 

caso de haver entre as 10 primeiras colocadas mais de uma foto 
do mesmo autor, prevalecerá a fotografia melhor classificada. 
4.7. O mesmo critério do item 4.5 aplica-se as fotografias que 
receberão menção honrosa, ou seja, cada fotógrafo terá apenas 
uma foto agraciada com menção honrosa.
4.8. O fotógrafo que tiver uma imagem selecionada entre as 10 
(dez) primeiras classificadas, não será agraciado com menção 
honrosa.
4.9. Somente será aceita manipulação digital básica (Ajustes de 
níveis, contraste, cor e saturação).

5. Informações Gerais:

5.2. As decisões de seleção e premiação terão caráter irrecorrível;
5.3. A Comissão Julgadora poderá deixar de analisar total ou 
parcialmente as fotografias apresentadas que não preencherem 
os requisitos previstos neste regulamento, bem como eliminar 
concorrentes que tenham deixado de apresentar qualquer dos 
dados pessoais solicitados.
5.4.O participante declara que é autor da imagem enviada para 
este concurso .
5.5. No ato de inscrição o participante aceitará, implicitamente, 
todas as disposições deste regulamento;

5.7. As fotografias inscritas respeitarão as normas da Legislação 
Brasileira, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente e o 
estatuto do idoso.
5.8. Só poderão participar do concurso pessoas maiores de idade.
5.9. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão 
organizadora do concurso.
6. Cronograma:
6.1. Inscrições: 26 de abril a 10 julho de 2010.
6.2. Seleção e classificação: 04 a 30 de agosto de 2010.
6.3. Divulgação dos Resultados: 15 de setembro.
7. Informações: www.olharcultural.com

5.1 "As fotografias impressas entregues no ato de inscrição não 
serão devolvidas, destinando-se exclusivamente a composição 
do acervo do concurso e não podem ser divulgadas ou 
comercializadas em nenhuma hipótese sem a prévia autorização 
do fotógrafo." Os autores, ao enviar as fotos, autorizam a 
utilização de suas imagens somente para divulgação do concurso 
“Um Olhar Sobre a Cultura Popular Nordestina”.
Os 10 primeiros colocados e os 10 fotógrafos que receberem 
Menção Honrosa autorizam a reprodução das imagens de suas 
respectivas autorias em 1.000 (mil) cartões postais cada, sem que 
isso implique em qualquer forma de pagamento adicional. Os 
cartões postais serão distribuídos de forma gratuita e tem o 
intuito de divulgar as imagens vencedoras do presente concurso.

5.6. Todo autor ao inscrever sua obra para participar deste 
concurso, assume, particular, pessoal e exclusivamente, toda e 
qualquer responsabilidade, civil e/ou criminal, relacionada com 
pessoas, animais e/ou objetos retratados na obra, decorrentes da 
concepção, criação ou divulgação da imagem inscrita, excluindo 
de tais responsabilidades os Organizadores, patrocinadores e 
qualquer órgão de imprensa ou de divulgação vinculados à 
promoção do concurso “Um Olhar Sobre a Cultura Popular 
Nordestina”.
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