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REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL AREL 70 ANOS 
 

1) OBJETIVO: 
a) Envolver os associados da AREL e convidados na captação de imagens artísticas e de registro 

das belezas de nossa sede; 
b) Período de realização: 01 a 30/06/2021; 
c) Tema: livre – dentro das dependências da AREL 
d) Selecionar as 20 melhores fotos e realizar uma exposição nas dependências e no site da AREL, 

para fins de divulgação entre os associados e utilização das fotos premiadas, no site e redes 
sociais do clube na Internet; 

e) Serão duas categorias de participação:  
     - AREL - composta por associados e funcionários do clube; 

         - Convidados - composta por fotógrafos convidados pela organização do evento; 
f) Premiar com troféu as fotos selecionadas do 1º ao 3º lugar de cada categoria; 
g) Conceder medalha às 34 fotos classificadas do 4º ao 20º lugar de cada categoria;  

 
2) INSCRIÇÃO: 
 

a) A inscrição deverá ser feita exclusivamente pelo formulário digital disponibilizado no site da 
AREL., através do link http://arel.com.br/inscricao-concurso-fotografia/ 

b) Na ficha de inscrição, o participante deve preencher os seguintes campos: 
- Categoria de inscrição 
- Pseudônimo  
- Nome completo do autor 
- Endereço completo do autor, incluindo o CEP 
- Nº de telefone e WhatsApp 
- E-mail 
 

c) Após preencher a ficha, o participante deve fazer o upload da (s) imagens (s) concorrente (s), 
sendo que o arquivo de cada imagem deverá ser salvo com o título da foto. 
 

3) Os arquivos e as fichas serão encaminhados para o e-mail arellondrina@gmail.com, do 
qual, após o recebimento da inscrição, será enviada uma mensagem de confirmação para 
os cadastrados. 

 
4) CONDIÇÕES: 

a) Cada concorrente (fotógrafo amador ou profissional) poderá  inscrever até o total de 4 fotos (em 
cores e/ou preto e branco); 

b) As fotos deverão ser enviadas em arquivo digital em formato jpg, com tamanho entre 2 a 8 MB. 
Serão permitidas fotos com tratamento digital e alterações na edição, desde que não 
descaracterize a imagem. 

c) A inscrição no concurso pressupõe a aceitação de todas as regras e a autorização da utilização 
das fotografias na exposição a ser realizada nas dependências da AREL. As fotos selecionadas 
serão utilizadas no site da AREL e em suas redes sociais (Facebook e Instagram), sem nenhuma 
contraprestação adicional aos autores, a não ser a premiação prevista no regulamento; 

d) As fotos selecionadas do 1º ao 3º lugar de cada categoria serão impressas e expostas nas 
dependências do clube a partir do 15/07/2021, data de aniversário da AREL;  

e) Todas as fotos selecionadas serão expostas virtualmente no site www.arel.com.br; 
f) A AREL não comercializará as fotografias inscritas e nem as cederá para outros fins que não os 

de divulgação, durante a exposição e em seu site e redes sociais na Internet;  
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g) A comissão julgadora será composta por pessoas de notório conhecimento na área da fotografia 
ou das artes visuais, indicados pela organização do concurso; 

h) Nenhum julgador poderá inscrever fotos no concurso;   
i) Os concorrentes poderão disponibilizar suas fotos em outros eventos, sem qualquer 

impedimento.   
 

5) JULGAMENTO: 
a) As fotografias serão julgadas por uma comissão julgadora composta por no mínimo 3 e no 

máximo 5 membros, podendo ser fotógrafos profissionais, amadores avançados, professores ou 
artistas atuantes na área das artes visuais;  

b) Para o julgamento, as fotos serão numeradas e distribuídas aleatoriamente, sendo vedado o 
conhecimento do nome dos autores das fotos aos julgadores. Apenas após o término do 
julgamento e após definida a classificação final do concurso é que os nomes dos autores serão 
dados a conhecer aos julgadores;  

c) Serão eliminadas as fotos que forem julgadas pela comissão julgadora como impróprias para 
exposição pública;   

d) As fotografias serão classificadas na ordem decrescente de suas pontuações resultantes da soma 
das notas atribuídas pelos julgadores à cada foto. Cada julgador poderá atribuir a uma foto as 
seguintes notas:  
1 = Ruim; 
2 = Fraca;  
3 = Regular;  
4 = Boa; 
5 = Ótima; 

e) Casos omissos neste regulamento, referentes ao julgamento das fotos, serão decididos pela 
comissão julgadora sendo irrecorríveis, soberanas e finais. 

 
6) CRITÉRIOS DE JULGAMENTO (Referência: Confederação Brasileira de Fotografia – Confoto  

 VISÃO OU CONCEPÇÃO - Escolha do assunto fotografado: originalidade e apresentação - 
criação. Pontos negativos: banalidade, imitação, confusão, reprodução.  

 INTERPRETAÇÃO E TRATAMENTO - Adequados ou não ao tema "AREL 70 ANOS". Naturalidade 
ou artificialismo - Interesse amplo, geral, ou restrito, limitado e de caráter pessoal - Simples 
documentação - Escolha adequada ou não do processo utilizado.  

 COMPOSIÇÃO - Arranjo harmonioso dos elementos que formam e integram a foto: linhas, 
massas, tons, luzes e sombras - Ângulo de tomada, perspectiva, utilização do campo focal - 
Corte e enquadramento - Equilíbrio - Harmonia das cores (nas fotos em cores).  

 TÉCNICA - Qualidade da imagem, boa ou má execução técnica do processo utilizado - 
Aproveitamento e rendimento das cores - Acabamento e apresentação.  
............................................................................................................ 
 

7) PREMIAÇÃO: 
a) A divulgação dos premiados deverá ocorrer no dia 10/07/2021 - SÁBADO 
b) Serão premiadas as melhores fotografias, da seguinte forma:  

(1) 1º a 3º Lugar:  Troféu AREL 70 anos 
(2) 4º a 20º lugar: Medalha AREL 70 anos (participação) 
 

 
8) Casos omissos neste regulamento, serão decididos pela comissão organizadora do concurso e serão 

irrecorríveis, soberanas e finais. 
 

Londrina, 24/05/2021.                    


