
MOSTRA CIENTÍFICA DO PARQUE CINTURÃO VERDE 

 
CONCURSO DE FOTOGRAFIAS  

 
O concurso de fotografias tem como objetivo despertar o interesse, conhecimento e iniciativas de 
preservação das belezas naturais que temos no município de Cianorte. O evento premiará as fotos 
melhores avaliadas por comissão julgadora na VII Mostra Científica do Parque Cinturão Verde.  

 

 
TEMA  
 

As fotos deverão ter como tema: “Natureza, Meio Ambiente e Parque Cinturão Verde” 
Todas as fotos deverão ser feitas no município de Cianorte. 
 

 
CATEGORIAS  
 
O concurso é aberto às seguintes categorias:  
 
- 05 a 12 anos;  
- 13 a 18 anos;  
- 18 a 120 anos (amadores);  
- Profissionais em fotografia;  

 

DAS INSCRIÇÕES E SEUS PRAZOS  
 
Obrigatoriamente as fotos devem ser  inscritas e entregues  até dia 14 de Setembro de 2018 no 
horário das 08hrs as 17h30. 

Não há pagamento de taxa de inscrição;  

Cada participante poderá se inscrever com até 2 (duas) fotografias, sendo essas na mesma categoria;  

 

 
DO FORMATO E APRESENTAÇÕES DAS FOTOS  
 
 

 As fotografias inscritas deverão estar reveladas em tamanho 20 x 30 cm, em posição retrato ou 
paisagem, com ou sem margem, em preto e branco ou colorido, papel fosco ou brilhante.  

 Na frente da fotografia não poderão conter nomes, códigos ou qualquer outra forma de identificação 
do participante, onde atrás da fotografia deverá etiquetar uma identificação do nome do 
participante, categoria e telefone. 

 O participante deverá entregar as fotos junto com a ficha de inscrição em um único envelope, na 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que está localizada na Av. Piaui 2099 (Módulo Mandhui) 
em horário comercial.  

 

 Caso a foto contenha imagens de pessoas, é recomendado que o autor possua documento de 
autorização de uso de imagem. Esse documento deverá ficar de posse com o autor, que passa a 
ser o responsável legal pelo uso dessas imagens, eximindo os organizadores do evento, o 
Conselho Municipal do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de qualquer 
responsabilidade sobre o uso do material;  



 Ao participar do concurso, fica concordado que os autores dos trabalhos selecionados autorizam o 
uso das imagens, de suas obras inscritas, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, em 
qualquer mídia ou meio físico, inclusive eletrônico, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O 
uso deverá ser único e exclusivamente para  questões relativas à educação ambiental. 

 

DO JULGAMENTO  
 
A comissão julgadora será composta por pessoas ligadas Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
Comissão Organizadora e/ou Conselho Municipal do Meio Ambiente, Profissionais em Fotografia e 
Profissionais em Educação.  

 

OS PRÊMIOS  
 
Conforme consta no edital geral da VII Mostra Científica do Parque Cinturão Verde o concurso de 
fotografia será premiado da seguinte forma:  
 
- 1 Viagem Foz do Iguaçu 
- Bicicleta  
- kit ambiental 
 
Todas as fotos vencedoras e as semifinalistas farão parte das futuras exposições de fotografias 
organizadas pela Secretaria de Meio Ambiente, relativas ao tema, com os nomes dos devidos autores 
divulgados.  

 

DAS PROIBIÇÕES  
 
O participante não poderá concorrer em mais de uma categoria;  

O material e impresso para  o concurso não será devolvido ao participante;  

Não poderão participar do concurso pessoas ligadas diretamente ao Conselho Municipal do Meio 
Ambiente ou à Secretaria Municipal do Meio Ambiente.  

Serão desclassificadas as fotografias em que se constatarem maus tratos à fauna ou a flora, danos ao 
patrimônio publico, pornografia, ou qualquer outro tema que fuja dos objetivos a que se propõe a 
Mostra Científica do Parque Cinturão Verde;  

Casos omissos serão resolvidos pela coordenação do evento.  
 

COORDENAÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 

DO PARQUE CINTURÃO VERDE 2018 

Tema:  
 
NOME DO PARTICIPANTE:  
 

 
DATA NASCIMENTO:  DOCUMENTO (RG OU CPF):  

 
ENDEREÇO:  

 
FONE:  

 
E-Mail: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 
 
 

SEREI PARTICIPANTE DA CATEGORIA:  
 
(  ) 05 a 12 anos;  
(  ) 13 a 17 anos;  

(  ) 18 a 120 anos (amadores); 
(  ) Profissional em fotografia.  
 

 

 
FOTO 1:  
 

Local onde foi feita: 

 
FOTO 2:  
 

Local onde foi feita: 

 

Cianorte____de_____________de  2018 

 

Estou ciente e de concordo com o regulamento da VII Mostra Científica do Parque Cinturão Verde bem como do 
Regulamento para o Concurso de Fotografias realizado durante este evento. 

 

 
_________________________ 

Assinatura 
(Se menor assinatura do pai, mãe ou responsável) 


