
 

 

 

 

Concurso de Fotografia da Alliance Française de Luanda 

REGULAMENTO & INSCRIÇÃO 

 

TEMA: “A MODA E OS CÓDIGOS DE VESTIMENTA” 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

ARTIGO 1º: O Concurso é aberto a fotógrafos amadores e profissionais, de nacionalidade angolana, com 

idade mínima de 18 anos. A participação no presente concurso implica por si, a aceitação por parte dos 

inscritos, de todos os termos e condições deste regulamento. 

DO OBJECTIVO DO CONCURSO 

ARTIGO 2º: O objectivo deste concurso é de mostrar a abrangência e a riqueza do património e, 

sobretudo, da criatividade contemporânea e das inovações dos quatro cantos da Terra; em resumo, como 

nas seis edições anteriores, revelar a diversidade do mundo. 

Serão seleccionadas 10 fotos que melhor expressarem o tema do concurso. 

Serão premiadas as duas primeiras fotografias. Para que haja entrega de prémios, deverão ter pelo 

menos 30 candidaturas efectivas. 

As 10 fotos seleccionadas serão divulgadas, com créditos e legendas nas redes sociais da Alliance 

Française de Luanda e no seu website www.afluanda.com  

DO PRÊMIO 

ARTIGO 3º: O vencedor n*1 será agraciado com uma máquina fotográfica Canon EOS M10 e será inscrito 

no concurso internacional da Fundação Alliance Française para concorrer ao prémio “viagem a França” 

cujo regulamento … deverá ser aprovado e assinado pelo candidato.  

O segundo vencedor receberá uma licença Adobe Photoshop Lightroom, especializada em retoques de 

fotografias digitais e um curso de francês de 50h na Alliance Française de Luanda.  

Os seleccionados receberão um certificado de selecção e participação no concurso. 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

ARTIGO 4º: Este concurso tem como tema “A MODA E OS CÓDIGOS DE VESTIMENTA” 

ARTIGO 5º: Serão aceites fotos coloridas ou preto e branco, desde que se enquadrem no tema proposto e 

atendam as especificações definidas no ARTIGO 7º deste regulamento. 

 ARTIGO 6˚: Cada participante poderá enviar no máximo 02 fotos. 

ARTIGO 7º: Cada participante deverá fornecer para cada um das suas 2 (duas) fotografias, um arquivo de 

preferência TIFF ou, eventualmente, JPEG com resolução de 300 DPI.  



ARTIGO 8º: Ao enviar as fotos, o participante deverá enviar este documento preenchido (parte inscrição) e 

assinado, ao email: culture@afluanda.com 

ARTIGO 9º: As fotografias apresentadas devem ser de autoria própria do participante, não constituindo 

plágio de espécie alguma e, caso seja necessário, deve conter as devidas autorizações por uso de imagem 

das pessoas retratadas. 

ARTIGO 10º: A Alliance Française de Luanda não se responsabilizará por quaisquer problemas relacionados 

ao uso de imagem.  

DOS PRAZOS 
ARTIGO 11º: O Concurso obedecerá ao seguinte cronograma: 
12 de Maio de 2017 > Abertura do concurso e início da recepção das fotos para apreciação. 
29 de Junho de 2017 > Prazo final para entrega das fotografias via e-mail, juntamente com os dados do 
inscrito. 
03 de Julho de 2017 > Anúncio do resultado final através do site e da página Facebook dos organizadores: 
http://afluanda.com ---  https://www.facebook.com/alliancefrancaise.luanda/?ref=bookmarks 
Simultaneamente, os seleccionados serão informados por email/telefone. 
A partir de 10 de Julho - entrega dos dois prémios. 
 

DA COMISSÃO JULGADORA 

ARTIGO 12º: A comissão julgadora será composta por 02 membros da Alliance Française e um membro 

externo escolhido por seus méritos e conhecimentos fotográficos. 

 

ARTIGO 13º: Os nomes dos jurados serão divulgados no site e na página Facebook dos organizadores. 

 

ARTIGO 14º: As decisões da comissão julgadora não serão susceptíveis de recursos ou impugnações em 

qualquer etapa do processo e selecção. 

 

ARTIGO 15º: É vedada a participação na qualidade de concorrentes ao Concurso, de funcionários da 

Alliance Française, jurados e seus familiares até o terceiro grau. 

UTILIZAÇÃO DAS IMAGENS SELECCIONADAS 

ARTIGO 16º: As fotos seleccionadas serão incorporadas à colecção de fotos da Alliance Française de 

Luanda e podem vir a serem utilizadas como material de divulgação do presente concurso, assim como das 

suas futuras edições. 

 

 

 

 

http://afluanda.com/
https://www.facebook.com/alliancefrancaise.luanda/?ref=bookmarks


INSCRIÇÃO  
 
 
 

Nome completo 
 

 

E-mail 
 

 

Nº de Telefone 
 

 

Modelo da máquina utilizada 
 

 

Título da primeira foto inscrita 
 

 

Descrição da foto  
 

 

Data e local onde foi tirado a foto  
 

 

Abertura do diafragma e velocidade 
 

 

Se for usado filme, as referências do filme (marca, 
número de ISO) 
 

 

Título da segunda foto inscrita (deixar em branco se não 
houver uma segunda foto)  
 

 

Descrição da foto 
 

 

Data e local onde foi tirado a foto 
 

 

Abertura do diafragma e velocidade 
 

 

Se for usado filme, as referências do filme (marca, 
número de ISO) 
 

 

 
Eu, abaixo assinado, li e concordo com o regulamento do Concurso Fotográfico da Alliance Française de Luanda.  
 
Data :  
 
 
Assinatura :  
 
 


