
I – OBJETIVO
O Concurso de fotografia “Fauna e Flora do Círculo 
Militar de Campinas”, tem como objetivo,

Comemorar os 62 Anos do Clube em 2022 e, com 
isso, criar um espaço cada vez maior de comunica-
ção e compartilhamento de vivências para os mem-
bros do quadro associativo, concedendo-os a opor-
tunidade para exporem os seus melhores regis-
tros fotográficos da fauna e flora do nosso 
Clube.

II – FAIXA ETÁRIA, INSCRIÇÕES, PRAZO DE ENVIO, 
SELEÇÃO DAS MELHORES

FOTOS E INSCRIÇÕES:
Poderão inscrever-se associados e/ou dependentes 
maiores de 18 anos, com apenas 01 (uma) foto por 
grupo familiar.

Não serão aceitas fotos sem autorização de 
imagem, seja de pessoas ou marcas de produtos.

A inscrição se dará, por meio do envio de 01 (uma) 
fotografia, por família, através do QR CODE 
(no fim do regulamento) ou pelo link:
https://forms.gle/4Xkr9ifKmJCU4NdD8. 
Após o envio, não será possível substituir ou 
fazer qualquer alteração na foto enviada. 

Fica determinado que todo participante ao enviar a 
foto com seus dados, concorda com todos os 
termos deste regulamento e autoriza sua exibição 
em todos os canais de mídia do Círculo Militar de 
Campinas, bem como, não poderá requerer direitos 
autorais/imagem ou qualquer outro benefício, auto-
rizando que suas fotos passarão a pertencer ao 
acervo da Instituição do Círculo Militar de Campinas

O envio do Material será permitido até o dia 
31/08/2022. 

FORMATO DO ARQUIVO: JPEG ou PNG, com alta 
resolução e formato mínimo de 1000x 1000 px.

ESCOLHA DAS FOTOS PREMIADAS: 
Será realizada por uma Comissão Julgadora, forma-
da por 03 fotógrafos profissionais 
da região de Campinas e não associados
deste Clube, que analisarão os seguintes 
quesitos: enquadramento, estética, uso de luz
e criatividade.

A escolha das fotos vencedoras ocorrerá em 08 de 
OUTUBRO de 2022.

PREMIAÇÃO:
As premiações para os participantes do Concurso 
“Fauna e Flora do Círculo Militar de Campinas”, 
serão:

O primeiro Colocado receberá o valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais) e certificado.

Os 2º e 3ª Classificados receberão R$ 500,00 
(quinhentos reais) cada e certificado.

*A data, local e horário de premiação serão infor-
mados com antecedência aos ganhadores por 
ligação ou mensagem.

A Diretoria do Círculo Militar de Campinas,
poderá tomar decisões “ad referendum”, a respeito 
deste regulamento.

Informe-se!Inscreva-se!

concurso de
Fotografia
tema: Fauna e flora do cmc


