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II CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
LUZOTOPIA 2014

REGULAMENTO

GERAL

1. O II Concurso de Fotografia LUZOTOPIA 2014 é uma iniciativa do Departamento de 

Português da Escola Oficial de Idiomas da Corunha.

TEMA

2. O concurso decorre sob o tema:  “PORTO”. As fotografias deverão mostrar qualquer 

parte, aspeto ou pormenor da cidade invicta (ruas, praças, casas, monumentos, cenas do 

quotidiano...).

CONDIÇÕES

3. O concurso é aberto a todos os alunos e ex-alunos de qualquer idioma da Escola 

Oficial de Idiomas da Corunha.

4. Cada concorrente poderá apresentar um máximo de três fotografias.

5. As fotografias deverão ser apresentadas em suporte digital, formato jpeg, a cores ou 

a  preto  e  branco,  com  um  mínimo  de  300  dpi,  e  entregues  por  correio  para 

eoidacorunha.portugues@gmail.com

6. Cada imagem enviada deve ser acompanhada por  um título e um pequeno texto 

explicativo de entre 8 e 30 palavras. O título e o texto devem ir em idioma português.

7.  Não  serão  aceites  fotografias  com  extrapolações  de  tamanhos  nem  imagens  com 

retoques artísticos com exceção de brilho e contraste, e não poderão ser resultado de 
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fotomontagens nem de alteração eletrónica ou por qualquer outro meio.

8.  Não serão  aceites  fotografias  que  não sejam propriedade  do  autor/participante  no 

concurso.

9.  As  fotografias  onde  figurem  pessoas  passíveis  de  serem  reconhecidas  devem  vir 

acompanhadas de carta assinada pelos próprios autorizando o uso da sua imagem.

10. Não serão aceites fotografias já publicadas, exibidas ou premiadas anteriormente.

11. O participante garante que o Departamento de Português da EOI da Corunha é o 

titular exclusivo de todos os direitos, sobre as fotografias que apresenta a concurso, para 

serem exibidas na Escola e colocadas na página da Internet da EOI, com referência ao 

concurso e sob garantia da citação do autor.

12. No correio em que se enviam as imagens deve constar o nome completo do autor 

ou autores, bem como idioma e ano letivo em que está ou esteve matriculado.

PRAZO PARA ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS

13. As fotografias deverão ser recebidas a partir do dia  27 de março  de 2014 até às 

15:00 horas do dia 8 de abril de 2014, no correio eoidacorunha.portugues@gmail.com

JÚRI

14. O júri será composto por cinco professores da EOI da Corunha (três deles membros do 

departamento de Português) mais um profissional da área da fotografia de curriculum 

reconhecido.

15. O júri selecionará, dentro das fotografias apresentadas, as dez melhores, que serão 

exibidas e, dessas dez, a ganhadora do prémio.

16. A decisão do júri é soberana não havendo lugar a recurso.

PRÉMIOS

17. Serão selecionadas  as dez melhores fotografias para serem impressas em cartão 

maquete (cartão mousse), tamanho A4, e  exibidas na entrada da Escola. Estas dez 

fotografias  serão  também colocadas  na  página  web  da  Escola  Oficial  de  Idiomas  da 
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Corunha.

18. O autor da melhor das dez fotografias finalistas receberá como prémio um Guia do 

Porto (Guia American Express - Porto) .

ENTREGA DE PRÉMIOS E EXPOSIÇÃO

19. No dia 10 de abril, às 19:30 horas, na sala de vídeo desta EOI, serão exibidas no 

quadro as dez fotografias selecionadas para exposição. A seguir terá lugar a entrega do 

prémio ao autor da fotografia ganhadora.

20. Os concorrentes autores das fotografias selecionadas serão informados, previamente, 

por correio eletrónico.

21.  No  mês  de  abril  de  2014  terá  lugar  a  exposição  das  fotografias  selecionadas, 

impressas em cartão maquete (cartão mousse) tamanho A4 na entrada da EOI durante 

duas semanas.

ACEITAÇÃO

22. Os participantes, ao enviar as fotografias, aceitam as regras que constam do presente 

Regulamento.

FINAIS

23. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por deliberação conjunta do júri 

e do departamento de Português.

24. A participação neste concurso implica a aceitação na íntegra deste regulamento, sem 
reservas.

A Corunha, 24 de março de 2014
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