QUEIMA DAS FITAS 2020
REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Artigo 1.º
O pelouro da Cultur a da Comissão Organizadora da Queima das Fitas de
Coimbra 2020 (adiante designada COQF) promove o Concurso de Fotografia.

Artigo 2.º
Este concurso dirige -se a toda a comunidade estudantil que deseja participar,
devendo para isso identificar-se no ato de inscrição com nome completo, número
do Cartão de Estudant e e a fotografia a concurso.

Artigo 3.º
1

-

As

inscrições

devem

cultura@queimadasfitascoimbra.pt ,

ser

sendo

feitas

através

necessário

todos

do
os

e-mail:
dados

mencionados no Artigo 2.º.
2 - As inscrições decorrerão até ao dia 9 de março de 2020.

Artigo 4.º
1 - O tema para este concurso será “Coimbra à Noite”
2 – A fotografia tem de ser captada na cidade de Coimbra , entre o pôr do
sol e o nascer do sol.

Artigo 5.º
O júri será constituído por membros escolhidos entre a COQF.

Artigo 6.º
1- A exposição das fotografias será no Fórum Coimbra.
2- A seleção das fotografias expostas será de acordo com a avaliação
tomada pelo júri.

Artigo 7.º
1- O prémio para o 1º lugar corresponderá a um convite geral de parque
da Queima das Fitas 2020.
2- O convite geral de parque está sujeito à contribuição solidária de 4
euros, valor a pagar no levantamento.
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QUEIMA DAS FITAS 2020
Artigo 8.º
1- A COQF poderá efetuar alterações que entenda necessárias ao presente
regulamento, desde que as comunique aos pr oponentes.
2- O

eventual

cancelamento

do

concurso

não

importa

qual quer

responsabilidade para a COQF.

Artigo 9.º
A COQF reserva a si o direito de resolução das situações omissas neste
Regulamento.

Artigo 10.º
Ao participar neste Concurso, os concorrentes declaram aceitar cumprir na
íntegra este Regulamento.
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