III COCURSO DE FOTOGRAFIA SOBRE AMAMETAÇÃO
REGULAMETO

1- O concurso é aberto a toda a comunidade, podendo concorrer todas as pessoas
quer apresentem fotografias subordinadas ao tema acima expresso. A participação no
concurso é gratuita;
2- Cada participante poderá concorrer com o máximo de 3 fotografias;
3- As fotografias deverão ser da autoria do participante, originais, sem terem sido
sujeitas a concursos anteriores e versar o tema do aleitamento materno;
4- As fotografias poderão ser apresentadas a cores ou preto e branco e em qualquer
formato digital;
5- As fotografias deverão ser enviadas em formato digital, por correio electrónico –
aleitamento.materno@hgo.min-saude.pt – acompanhadas de formulário de inscrição;
6- Serão aceites as fotografias enviadas até 20 Dezembro de 2013;
7- Na avaliação das fotografias será considerada a adequação ao tema, e ainda
valorizada a criatividade, a originalidade e a qualidade técnica;
8- As fotografias seleccionadas pelo júri serão expostas no Hospital Garcia de Orta,
devendo os concorrentes seleccionados apresentar as fotografias impressas e prontas
para exposição;
9- Os autores das fotografias seleccionadas, bem como o concorrente premiado serão
atempadamente notificados por e-mail;
10- Haverá apenas um prémio, que será entregue no decurso de uma sessão solene,
para o efeito;
11 – Poderão, contudo, ser atribuídas menções honrosas, se o júri o decidir;
12 – Não se devolvem originais. As fotografias ficarão na posse da organização do
Concurso que poderá usá-las para acções de promoção do aleitamento materno;
13- A participação no concurso é vedada aos membros do júri, que será assim
constituído:
Presidente do júri – Dr. José Barata
Dr. António Gomes, Presidente da Comissão do Aleitamento do HGO,
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Enf.ª Elisabete Santos
Enf.ª Ganda Cêncio
Enf.ª Mª José Araújo
14- As decisões do júri são inapeláveis;
15- A participação no concurso implica a aceitação global do presente regulamento.
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