CONCURSO DE FOTOGRAFIAS – EXPLO&FLOR 2017

REGULAMENTO

O primeiro concurso de fotografias da Expo&Flor tem como objetivos:
incentivar a arte da fotografia, valorizar os talentos locais e principalmente levar
belas imagens de plantas e flores tanto para o mundo virtual através das redes
sociais quanto exposições a serem realizadas em espaços culturais,
notadamente na Expo&Flor - Exposição de flores de Holambra, na cidade de
Ponta Grossa-PR.
O concurso é dividido em duas etapas:


Etapa 01

Envio das fotos: de 15 a 31 de agosto de 2017
Exibição no Facebook: de 01 a 09 de setembro de 2017
Na primeira etapa, os interessados poderão enviar até três fotografias de
sua autoria com imagens de flores ou plantas até o dia 31 de agosto de 2017.
A comissão organizadora selecionará uma fotografia de cada
participante para ser publicada no Facebook na página da Expo&Flor
(https://www.facebook.com/expoflorpontagrossa) que ficará disponível entre os
dias 01 a 09 de setembro de 2017.
A fotografia que receber o maior número de "curtidas" ou "likes" será a
vencedora da primeira etapa do concurso.
O vencedor terá direito a 01 (uma) VAGA PARA WORKSHOP DE
FOTOGRAFIA na FUEGO CURSOS FULMINANTES.


Etapa 02

Envio das fotos: de 01 a 10 de setembro de 2017
Exibição no Facebook: de 11 a 09 de setembro de 2017
Na segunda etapa, os interessados poderão enviar até três fotografias
de sua autoria com imagens de flores ou plantas tiradas no interior da
Expo&Flor que acontece entre os dias 01 a 10 de setembro de 2017 no Parque
Ambiental em Ponta Grossa-PR.
A comissão organizadora selecionará uma fotografia de cada
participante para ser publicada no Facebook na página da Expo&Flor

(https://www.facebook.com/expoflorpontagrossa) que ficará disponível entre os
dias 11 a 30 de setembro de 2017.
A fotografia que receber o maior número de "curtidas" ou "likes" será a
vencedora da segunda etapa do concurso
O vencedor receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) e sua foto será divulgada nas mídias da Expo&Flor.


Envio das Fotografias

As
fotografias
deverão
ser
enviadas
para
o
e-mail
contato@expoflor.com.br contendo nome completo e telefone para contato.


Entrega dos prêmios

A entrega da premiação será realizada na solenidade de prestação de
contas da Expo&Flor em data a ser previamente divulgada aos vencedores.


Autorização

Os participantes do primeiro concurso de fotografias Expo&Flor 2017
autorizam desde já a utilização de suas imagens pessoais e suas fotografias
pelo Rotary Club Ponta Grossa Alagados seja em quaisquer exposições físicas
ou virtuais, bem como sua divulgação nas diversas mídias e imprensa
utilizadas.


Dúvidas e Contato

Eventuais dúvidas devem
ser enviadas por email para
contato@expoflor.com.br as quais serão respondidas por email e/ou publicadas
no facebook da Expo&Flor se a comissão entender pertinente sua divulgação.
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