III CONCURSO ASBANCO DE FOTOGRAFIA
O III Concurso ASBANCO de Fotografia é um concurso cultural promovido pela Associação dos
Bananicultores de Corupá – ASBANCO, cujo objetivo é valorizar o trabalho dos agricultores
familiares, destacando a importância da bananicultura para o desenvolvimento econômico,
político e social do município de Corupá/SC.
A exposição e a premiação dos melhores trabalhos acontecerão durante a Festa Catarinense
da Banana, que se realizará entre os dias 18 a 23 de agosto de 2015 no Seminário Sagrado
Coração de Jesus, em Corupá.
Tema do Concurso
“BANANA EM FOCO!”
Este tema inclui as paisagens, a família, a tradição, a tecnologia e tudo mais referente ao tema
que o autor observe e queira retratar.
Quem pode concorrer
O público em geral, tanto fotógrafos amadores como os profissionais.
Critérios técnicos adotados para julgamento
 Originalidade
 Criatividade
 Adequação do tema
 Qualidade da foto
REGULAMENTO:
1° As fotos devem ser coloridas e entregues já impressas no formato paisagem 20 x 30 cm.
2° A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente pelo autor com a entrega da foto
até às 17h00min do dia 17 de agosto de 2015 na Associação dos Bananicultores de Corupá –
ASBANCO localizada na Rua Augustinho Oliari, 181 – João Tozini – Corupá.
3° Os melhores trabalhos serão escolhidos através do voto popular e da Comissão Julgadora
que elegerá as 03 (três) melhores fotografias.
a. As fotos serão expostas na tenda da exposição de fotografias antigas.
b. As pessoas que visitarem a exposição até às 14h00min do dia 23 de agosto de 2015
receberão uma cédula onde poderão manifestar seu voto.
c. A divulgação do resultado das 03 (três) melhores fotografias será realizada no dia
23 de agosto de 2015 às 16h30min na tenda da exposição de fotografias antigas.
4° Os vencedores receberão os seguintes prêmios: 1° Lugar: R$ 300,00
2° Lugar: R$ 200,00
3° Lugar: R$ 100,00
a. A entrega da premiação será feita no ato da divulgação do resultado. O vencedor
que não estiver presente deverá retirar o seu prêmio na ASBANCO entre os dias 25
de agosto a 04 de setembro de 2015.

5° O participante do concurso desde já autoriza o uso de suas fotos, seu nome, sua imagem na
internet (sites), em filmes, vídeos, fotos e cartazes, anúncios em jornais, revistas e televisão,
sem qualquer ônus para a ASBANCO.
a. Todo (a) participante, ao realizar sua inscrição no concurso, concorda em ceder
gratuita, definitiva e irrevogavelmente, à Associação dos Bananicultores de
Corupá - ASBANCO, as fotografias tiradas e enviadas para participação no
concurso, não tendo nada a reclamar a respeito, inclusive no que se refere a
direitos autorais, direitos de reprodução, e/ou a publicação das mesmas.
b. Serão desclassificadas as fotos que tiverem conteúdo imoral ou ilícito, que não
forem de autoria do participante, que não forem enviadas dentro do prazo, ou
aquelas cuja autenticidade não puder ser comprovada.
c. Cada participante está ciente de que somente poderá enviar fotos de sua autoria,
sendo expressamente proibido o envio de fotos cujo direito de titularidade seja
de terceiros. Cada participante é responsável pelas fotos enviadas e deverá
responder por eventuais utilizações indevidas da foto que enviou, não cabendo à
ASBANCO nenhuma responsabilidade, tampouco indenização, em virtude do
envio das fotos ou de sua utilização, conforme autorizado no item 5° “a”.
6° A organização do concurso não se responsabiliza por eventuais danos ou extravios
provocados antes da sua recepção.
7° Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão Organizadora.
8° As fotos e matérias usados para inscrição no concurso não serão devolvidos para os
concorrentes.
9° Todo participante desse concurso declara, com o ato de sua inscrição, conhecer e concordar
plenamente com este regulamento.
10° Este regulamento encontra-se disponível no site www.asbanco.com.br ou poderá ser
solicitado com os organizadores.
11° O ato da inscrição neste concurso implica na aceitação de todos os itens deste
regulamento.
Mais informações:
ASBANCO (47) 3375-1848.
musalac.imprensa@gmail.com
Corupá, 03 de agosto de 2015.

