
II Concurso de Fotografia “FOTO ILUSA”
e I Rally Fotográfico

 

Regulamento

O  CENTRO CULTURAL LUSÓFONO (CCL) leva a efeito o II Concurso de Fotografia  FOTO 
ILUSA e o seu primeiro Rally Fotográfico.

1.  O Concurso constará de duas partes:

I. Prémios Rally (para fotografias tiradas durante o Rally que vai ter lugar no dia 17 
de Outubro de 2009):

1. Prémio para a imagem que melhor represente o Algarve.

2. Prémio para a melhor fotografia geral tirada durante o Rally.

II. Prémio “Foto Ilusa” para a melhor fotografia tirada num país lusófono1.

2.  Podem participar todas as pessoas (fotógrafos amadores ou profissionais), independentemente 
da idade, nacionalidade e lugar de residência, com um máximo de DUAS fotografias em cada 
categoria. Não é necessário participar em todas as categorias.

3.  As fotografias devem ser apresentadas em suporte papel, com formato mínimo de 18 x 24 cm e 
máximo de 30 x 40 cm, a cores ou a preto e branco. Cada fotografia apresentada deve ir colada a 
uma cartolina rígida do mesmo tamanho ou um pouco maior que a fotografia.

4.  Os trabalhos deverão ser originais do autor. Os concorrentes são responsáveis pelas declarações 
de autoria efectuadas, bem como por quaisquer autorizações necessárias para a apresentação das 
imagens.  O  júri  reserva-se  o  direito  de  desclassificar  qualquer  fotografia  em caso  de  dúvida 

1 Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, 
Timor-Leste.

Mar Ruiz. “Camino Sonámbulo”. Lisboa. Foto 
vencedora no Concurso Foto Ilusa I



razoável  sobre  a  veracidade  da  sua  autoria.  Não  serão  aceites  trabalhos  premiados  noutros 
concursos nem apresentados ao nosso Concurso Foto Ilusa I.

6.  No verso de cada fotografia, deverá ser indicado o título da fotografia, se o tiver e/ou um breve 
texto acompanhante, se o concorrente o desejar (máximo 30 palavras, em português ou espanhol), 
e a categoria à qual a fotografia está a ser apresentada (1. Rally Algarve; 2. Rally Geral ou 3. País 
Lusófono). O nome do concorrente não deve ser indicado no verso da fotografia.

7.  As fotografias, acompanhadas pela ficha de inscrição (anexa a este regulamento) devidamente 
preenchida com os dados pessoais do participante, deverão ser enviadas para o seguinte endereço:

Centro Cultural Lusófono
Pabellón de Portugal

Avda. El Cid nº1, Apdo. 229
41004 SEVILLA

Ref: Concurso de Fotografía

O prazo de recepção dos trabalhos termina no dia 30 de Outubro de 2009, data do carimbo dos 
correios.

A organização garante o máximo cuidado com os trabalhos recebidos, não se responsabilizando, 
contudo, por eventuais danos ou extravios.

8.   PRÉMIOS:  Serão  atribuídos  um  prémio  de  150  euros  em cada  uma  das  três  categorias. 
Também haverá  um ‘prémio  do  público’  para  uma das  fotos  não  premiadas,  adjudicado  por 
votação popular dos presentes na inauguração da exposição “Foto Ilusa II”, onde se mostrará uma 
selecção dos trabalhos (divulgaremos o conteúdo deste prémio e o lugar e a data da exposição 
numa data futura). 

9.  O júri que vai apreciar os trabalhos será constituído por pessoas pertencentes aos mundos da 
Fotografia e da Arte. Das decisões do júri não haverá recurso. O júri também se reserva o direito 
de declarar desertos os prémios, se assim o entender. 

10.  Os resultados do Concurso serão divulgados no mês de Novembro ou Dezembro de 2009.

11.  Os concorrentes que desejem reaver as fotografias submetidas a concurso que não tenham sido 
premiadas nem escolhidas para formar parte da exposição podem fazê-lo no dia da divulgação do 
resultado do Concurso.

12.  O CCL reserva-se o direito de publicar as fotografias premiadas e seleccionadas na sua página 
web e na sua revista “O Ovo Mole” e de as expor, reproduzir e utilizar nas suas actividades, sem 
qualquer contrapartida financeira ou de outra índole, comprometendo-se a mencionar sempre o 
nome do autor nas utilizações que, eventualmente, venha a fazer das imagens.

13.  A participação no Concurso implica a aceitação de todas e cada uma destas normas.



Concurso FOTO ILUSA II

Ficha de inscrição

(a preencher e incluir com as fotografias enviadas a concurso.)

Nome:  ..................................................................................................................

Pseudónimo  (no  caso  de  preferir  que  o  pseudónimo  apareça  na  menção  de  autoria): 

..............................................................................................................................

Fotografias apresentadas ao Concurso (máximo de 2 em cada Categoria): 

Categoria Título da Fotografia (se não tiver título, escreva ‘sem título’)

Categoria 1 (Rally Algarve):  ..................................................................................................

..................................................................................................

Categoria 2 (Rally Geral):      ..................................................................................................

..................................................................................................

Categoria 3 (País Lusófono):  ..................................................................................................

..................................................................................................

Número de inscrição para o Rally: ...........................(será necessário no caso de concorrer nas categorias 1 e 2).

Endereço: .............................................................................................................

...............................................................................................................................

Correio electrónico de contacto: ..........................................................................

Telefone e/ou Telemóvel: ....................................................................................

(Para as nossas estatísticas) Sou sócio do CCL:  Sim           Não   

Dou a minha autorização para as fotografias serem expostas ao público, se forem escolhidas entre as 
imagens para formar parte da exposição. 

No caso de NÃO dar a sua autorização, é favor marcar com “X” o seguinte quadrado:

 Boa sorte!

Não autorizo a exposição das minhas fotografias:


