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Concurso de Fotografia (2020/2021)

Princípios Gerais
1. Com o intuito de oferecer a todos os estudantes do Instituto Superior Técnico a
oportunidade de explorarem o mundo da fotografia e exercerem o seu lado mais
criativo, o Fórum Mecânica irá realizar o seu primeiro concurso de fotografia;
2. Este evento está aberto a qualquer pessoa, dentro ou fora do IST;
3. A comissão organizadora do evento é composta pelos membros da Recreativa &
Desportiva do Fórum Mecânica.

Data e Local
1. O concurso realizar-se-á no Instagram do Fórum Mecânica;
2. O concurso começará a 5 de janeiro de 2021.

Inscrição
1. Para a participação no concurso, o concorrente tem de seguir a página do Instagram do
Fórum Mecânica e submeter a fotografia por WeTransfer nas mensagens diretas do
Instagram ou Facebook;
2. As inscrições estarão abertas até dia 4 de janeiro de 2021.

Preço
1. Não há qualquer valor de inscrição, sendo o concurso, portanto, gratuito.

Concurso
1. O tema terá por base o confinamento e o recolher obrigatório, sendo que as fotografias
devem retratar os passeios higiénicos que são permitidos por lei, podendo estes ser na
área próxima da residência, no quintal, fotografias da janela, etc;
2. O concurso realizar-se-á através de confrontos das fotografias nas histórias do
Instagram do Fórum Mecânica, onde o público escolherá a fotografia de que mais gosta;
3. No caso de empate, o método de desempate é através de uma história extra;
4. No caso de ocorrerem dois empates consecutivos, a fotografia que foi submetida
primeiro terá vantagem, sendo essa a que passará.

Prémios
1. O primeiro classificado receberá um cartão de memória Kingston SD de 32GB e o seu
trabalho será divulgado nas redes sociais do Fórum Mecânica.
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Disposições gerais
1. Em caso de adiamento dos prazos aqui expostos, será alertado para tal através das redes
sociais do Fórum Mecânica;
2. Em última instância o que será publicado nas redes sociais do Fórum Mecânica estará
ao encargo da organização;
3. Todos os casos omissos no presente regulamento serão analisados e decididos, caso a
caso, pela comissão organizadora.
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